
De verpleegkundige is verantwoordelijk voor het 
verzorgen, verplegen en begeleiden van patiënten 
conform het zorgplan en het inplannen van de 
dagelijkse zorg rondom de toegewezen patiënten.

Functie inhoud:
• Stelt het zorgplan op in samenwerking met collega’s 
of in complexere zorgsituaties. 
• Plant en organiseert de dagelijkse zorg rondom 
toegewezen patiënten en fungeert als aanspreekpunt;
• Draagt zorg voor informatieoverdracht naar 
collega’s en medewerkers in zake de zorgverlening en 
het zorgplan.
• Registreert verleende zorg, bijzonderheden en 
versnaperingen in de patiëntsituatie in het zorgdossier 
en rapporteert bijzonderheden.
• Verzorgt patiënten en ondersteunt bij ADL 
activiteiten.
• Verricht verpleegtechnische handelingen conform 
protocollen.

• Signaleert en rapporteert eventuele veranderingen in 
de patiëntsituatie.
• Begeleidt en informeert de toegewezen patiënten en 
familie/relaties vanaf opname tot en met het ontslag, 
overplaatsing of bij overlijden en bespreekt 
knelpunten.
• Ondersteunt patiënten bij zelfzorg en biedt zo nodig 
begeleiding, waarbij aan lichamelijke, psychische en 
sociale aspecten aandacht wordt besteed.
• Ondersteunt de arts bij visiterondes;
• Bestelt, controleert en verstrekt medicatie;
• Signaleert en rapporteert eventuele veranderingen 
in de patiënt/cliëntsituatie en schakelt in complex 
verpleegkundige / acute situaties een dienstdoende 
verpleegkundige plus of arts in.

Functie-eisen
• In het bezit van het diploma verpleegkundige op 
    hbo – v /mbo 4 niveau.
• In het bezit van een rijbewijs.
• Sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen,  
luisteren, hulpvaardigheid, geduld, 
doorzettingsvermogen, integriteit, betrouwbaarheid en 
representativiteit.
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
in het Papiaments, Nederlands, Spaans en Engels zijn 
vereist.

 

Wat wij bieden:
De functie voor Verpleegkundige is ingedeeld in 
Functie Groep 40 MIN USD 2,214.00  en MAX 2,995.00 
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. 

Voor meer informatie over de functie kunt u contact 
opnemen met Mevrouw Edilse Goeloe via 
telefoonnummer +599 715-8900. 
 
Sollicitanten
Indien u zich herkent in deze functie, dan nodigen wij u 
uit om uw sollicitatie vergezeld van kopieën van 
diploma’s en c.v. binnen 14 dagen te richten aan: 
Fundashon Mariadal, t.a.v. mevrouw Goeloe, 
Kaya Soeur Bartola 2, Postbus 359, 
E-mail adres: personeel@fundashonmariadal.org

Sluitingsdatum 22 december 2017.

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

Verpleegkundigen (m/v) 
voor de afdeling Sentebibu. 


