Vacature
Het Kasteel, school voor speciaal onderwijs, is op zoek naar een

Verpleegkundige
Voor 8 uur per week (wtf 0,2)
Het betreft een benoeming voor één dag met uitzicht op uitbreiding en
vaste betrekking op termijn.
Het Kasteel, waar leren een avontuur is.
De school wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar die door
hun specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoefte zijn aangewezen op de expertise van de
school. In algemene typering gaat het om:
•
•
•
•

zeer moeilijk lerende kinderen en/of
kinderen met een lichamelijke beperking en/of
langdurig zieke kinderen
kinderen met een meervoudige beperking

Het Kasteel maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ervaring en/of affiniteit met leerlingen met een specifieke onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte;
een rustige en positieve uitstraling;
een BIG registratie;
een afgeronde HBO-V opleiding en/of de afgeronde opleiding tot
kinderverpleegkundige;
het bevoegd en bekwaam zijn in het uitvoeren van diverse voorbehouden en risicovolle
verpleegtechnische handelingen;
de beschikking over de theoretische kennis en praktische vaardigheden op het gebied
van zorg bij leerlingen met een lichamelijke en/of meervoudige beperkingen op het
gebied van zorg bij minder begaafde leerlingen en/of met gedragsstoornissen alsmede
chronisch zieken;
de beschikking over de theoretische kennis en praktische vaardigheden op het gebied
van (speciale) ziektebeelden/ kinderziektes;
de beschikking over de theoretische en praktische kennis van (lichamelijke)
ontwikkelings- en veranderingsprocessen bij de leerling in combinatie met hun
ziektebeeld;
de beschikking over de theoretische en praktische kennis van de verschillende culturen;

Resultaatgebieden
De volgende resultaatgebieden zijn van toepassing:
1. Het uitvoeren van voorbehouden,- en risicovolle handelingen, coördineren van de totale
zorg t.a.v. de leerlingen, scholen, begeleiden, verzorgen, en (therapeutisch) behandelen
van leerlingen, ouders, en collega’s.
2. Het verstrekken van informatie, het geven van instructie en adviezen betreffende de
verpleegkundige zorg.
3. Het verzorgen van de verpleegkundige administratie en het verpleegkundig beheer.

Wij bieden jou:
•
•
•
•
•
•

Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO;
Ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze stichting;
Een professioneel en dynamisch team;
Collega’s die iedere dag (samen) leren en benieuwd zijn naar jouw mening en
inbreng;
Ondersteuning en expertise van verschillende disciplines;
Een rijke leeromgeving, zodat iedereen individueel en gezamenlijk het beste uit de
leerlingen kan halen.

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht op onze website
https://www.sohetkasteel.nl/ of contact opnemen met directeur P.C.M. Kerkhofs via
telefoonnummer 06-43507088

Interesse
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief en CV
voor 7 juli 2021 per e-mail naar werken@inos.nl, onder vermelding van
vacaturenummer 02RK-21V
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid
genieteninterne kandidaten de voorkeur. De vacature blijft openstaan totdat deze is
ingevuld.

