
Het betreft een tijdelijke functie in verband met 
zwangerschapsverlof voor de periode van december 
2016 tot juli 2017.

Doel van de functie: 
Het verrichten van verzorgende en ADL activiteiten en 
enkele eenvoudige verpleegtechnische handelingen.

Functie inhoud:
• Verzorgt patiënten/cliënten en ondersteunt bij ADL 
activiteiten (zoals wassen, toilet etc.);
• Verricht eenvoudige verpleegtechnische handelingen 
conform protocollen (o.a. eenvoudige 
wondverzorging, subcutaan injecteren, en het 
verwisselen van een katheterzakje);
• Zet, volgens richtlijnen en afspraken, medicijnen 
klaar;
• Verstrekt voeding en dranken aan patiënten/cliënten 
en helpt daar waar nodig patiënt/cliënt bij het eten en 
drinken.

• Begeleidt patiënten/cliënten bij activering en 
ontspanning;
• Stimuleert of stabiliseert de zelfredzaamheid van 
de patiënt/cliënt op het gebied van verzorgende 
werkzaamheden;
• Verricht beperkte huishoudelijke werkzaamheden, 
zoals bedden opmaken.

Functie-eisen
• Kennis is vereist op het niveau van een verzorgende 
mbo niveau 3 of vergelijkbaar. Kennis is vereist van 
protocollen en voorschriften. 
• Sociale vaardigheden als tact, inlevingsvermogen 
en hulpvaardigheid zijn van belang bij de dagelijkse 
zorgverlening aan patiënten/cliënten en het contact 
met het familie/relaties en collega´s. 
• Bewegingsvaardigheid is vereist voor de ADL- 
werkzaamheden en bij het verrichten van enkele 
eenvoudige verpleegtechnische handelingen, zoals 
subcutaan injecteren.
• Oplettendheid is vereist ten aanzien van de toestand 
van de patiënt/cliënt tijdens het uitvoeren van de 
werkzaamheden, waarbij uiterlijke veranderingen en 
veranderingen in gedrag gesignaleerd moeten worden.

Wat wij bieden:
De functie van Ziekenverzorgende is ingedeeld in 
Functie Groep 30 Min$ 1676,- en Maximum $ 2295,-  
bruto per maand conform de geldende salarisschaal 
van Fundashon Mariadal 

 

Informatie:
Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal dan 
kunt u de websites bezoeken: 
www.fundashonmariadal.com  
http://youtu.be/ncryEHaPcwI

Wilt u meer informatie over de functie dan kunt u 
contact opnemen met Hoofd zorg van kas di kuido 
Henna Winklaar via telefoonnummer +599715- 8900. 

Sollicitanten
Indien u zich herkent in deze functie, dan nodigen wij 
u uit om uw sollicitatiebrief vergezeld van kopie van 
diploma’s en c.v. te richten aan: Fundashon Mariadal, 
t.a.v. mevrouw Henna Winklaar, 

Kaya Soeur Bartola 2, Postbus 359, Bonaire 

E-mail adres: personeel@fundashonmariadal.org

De zorginstelling Fundashon Mariadal is op korte termijn op 
zoek naar een:

Ziekenverzorgende voor verpleegtehuis 
Kas di kuido (m/v)


