
 

 
Specialistisch Verpleegkundige Ouderenzorg  
Locatie: Oranje Nassau’s Oord 
Uren: gemiddeld 28 uur per week (32 uur is evt. bespreekbaar)  

 
 

Vind jij het leuk om bruggen te bouwen en staat kwaliteit van zorg bij jou hoog in het vaandel? Werk je graag in 
een organisatie die sterk in beweging is en waar je de mogelijkheid krijgt om je verder te ontwikkelen? Dan zijn 

wij op zoek naar jou! Wij zijn op zoek naar twee Specialistisch Verpleegkundigen Ouderenzorg 
 
 
Wat ga je doen?  
Als Specialistisch Verpleegkundige Ouderenzorg (SVO) verleen je specialistische zorg aan onze cliënten. Je 
beoordeelt consultaanvragen van medewerkers en voert gedelegeerde taken uit voor de Specialist 
Ouderengeneeskunde. Ook help je mee om nieuwe ontwikkelingen in het verpleegkundig domein door te voeren 
en neem je deel aan kwaliteitsprojecten en expertiseteams. Verder bewaak je de kwaliteit van het zorgproces en 
draagt verbetervoorstellen aan.   
 
Je werkt intensief samen met de afdelingsmanagers, behandelaren en andere SVO’ers en coacht 
zorgprofessionals in de uitvoering van hun taken. In het bijzonder werk je intensief samen met collega SVO’ers. 
De werkwijze van Zinzia met de SVO wordt door diverse landelijke partijen als een best practice gezien. Daar zijn 
wij trots op! 
 
Wat vragen wij? 
 

• HBO werk- en denk niveau of een diploma HBO-V (niveau 5), bij voorkeur met een post-HBO opleiding 
(bijv. HBO-VGG). 

• Je toont lef en doorzettingsvermogen om resultaten te bereiken en hanteert hoge kwaliteitsnormen. 
• Je bent in staat om medewerkers te stimuleren en te coachen.  
• Creativiteit, op zoek gaan naar oplossingen die passend bij de situatie, zorg op maat staat centraal.  
• Je kunt jouw voorstellen en ideeën zowel mondeling als schriftelijk overtuigend uitdragen 
• Ervaring met chronische (somatische)  ouderenzorg is een pré. 

 

Wat bieden wij? 
 

• Een uitdagende werkomgeving met diverse ontwikkelmogelijkheden in een team van enthousiaste 
collega’s. 

• De vacature voor gemiddeld 28 uur (32 uur is evt. bespreekbaar)  per week voor de duur van een jaar. 
Een eventuele verlenging of vaste aanstelling behoort tot de mogelijkheden. 

• Een salaris van maximaal € 3.410,38  per maand (functiegroep 50) bij een fulltime dienstverband. Dit is 
exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO VVT. 

 
Meer informatie 
Ben jij geïnteresseerd in een uitdagende baan? Bij Zinzia krijg je alle ruimte om je talenten te ontwikkelen.  
Voor meer informatie voor de vacature kun je contact opnemen Astrid van den Brink, SVO via telefoonnummer 0317-
364200 
 
Solliciteren 
Je kunt je sollicitatiebrief o.v.v. vacaturenummer 17-027 per e-mail sturen naar: vacatures@zinzia.nl 
 
Kijk voor meer informatie op www.zinzia.nl  
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