Stichting Wiesje Suriname is op zoek
naar een Meewerkend Teamleider
STICHTING WIESJE staat voor professionele zorg aan mensen met die leven met Dementie
volgens de Belevingsgerichte visie. Wij beschikken over een kenniscentrum voor
informatie & training, een dagcentrum en een woonunit voor permanent verblijf. Voor de
woonunit zijn wij op zoek naar een enthousiaste full-time MEEWERKEND TEAMLEIDER.
Functie-omschrijving Meewerkend Teamleider:
Als verpleegkundige maakt je deel uit van een vast team van medewerkers dat de zorg
heeft voor 8 á 9 bewoners. Je werkt samen, adviseert en ondersteunt de collega’s niveau 3
(Ziekenverzorgenden) en niveaus 2 (Verpleegassistenten en Bejaardenverzorgenden) en
werkt zelfstandig met het team onder verantwoordelijkheid van de Directeur. Je hebt de
dageljkse leiding en bent de eerst verantwoordelijke.
Resultaten
De Meewerkend Teamleider levert een structurele bijdrage aan de continuë
kwaliteitsverbetering van het woonhuis en in algemene zin, het zorgbeleid, de missie en
visie, de algemene organisatiedoelen, de zorgtaken, en de mantelzorg. Centraal staat: 1. Het
realiseren van behoeften van de bewoner die leeft met dementie en zijn mantelzorger. 2.
Het leveren van een bijdragen aan een optimale kwaliteit van leven van onze doelgroep. 3.
Het realiseren van onze doelen.
Wat wordt van je verwacht?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste professionele Meewerkend Teamleider die op een
stimulerende wijze leiding geeft aan het team medewerkers.
Kennis en competenties
• Je hebt een afgeronde opleiding en werkervaring Verpleegkunde /
Zorgmanagement, en kennis en affiniteit met dementie. Je beschikt tevens over
managentvaardigheid (HBO+ niveau)
• Je kunt op stimulerende wijze leiding geven aan een team van medewerkers.
• Je bent flexibel, creatief en je beschikt over communicatieve vaardigheden, zowel
mondeling als schriftelijk.
• Je kunt plannen en organiseren en je hebt kennis en ervaring met Microsoft Word en
Excel.
Heb je interesse, schrijf dan je brief en CV en mail deze voor 25 februari 2022 naar
wiesjesur@hotmail.com t.a.v mevrouw Mavis Leter, directeur Stichting Woonzzorg Wiesje.

