SJSJ (Stichting Jeugdzorg St. Joseph) is een organisatie voor jeugdbescherming,
jeugdhulpverlening en onderwijs en bestaat uit: de JeugdzorgPlus-instellingen ‘Icarus’
en ’Almata’ en de justitiële jeugdzorginstelling ‘Het Keerpunt’. Deze instellingen
bieden zorg aan jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen.
In Icarus en Almata verblijven jongens en meisjes met een civielrechtelijke
plaatsingstitel en in Het Keerpunt jongens met een strafrechtelijke titel.
Bij SJSJ werken circa 350 medewerkers. Voor meer informatie over onze organisatie
kun je op de website www.sjsj.nl terecht.

SJSJ is op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Verpleegkundige (m/v)
De medische dienst van SJSJ bestaat uit twee parttime verpleegkundigen en een assistent. De afdeling
wordt ondersteund door externe professionals zijnde een huisarts, tandarts en fysiotherapeut. Het
team van de medische dienst is verantwoordelijk voor de verpleging, verzorging en medische
begeleiding van de jongeren die binnen SJSJ verblijven.
We zoeken een verpleegkundige die op ZZP-basis onze verpleegkundigen kan vervangen/ondersteunen
bij vakantie, verlof, ziekte en drukke periodes. De werktijden zijn tijdens kantooruren.
Hoofdactiviteiten
 het verrichten van alle voorkomende verpleegkundige en (de meest voorkomende)
verpleegtechnische handelingen, binnen de kaders van de daartoe geldende werkafspraken,
protocollen en richtlijnen;
 het voorbereiden van en assisteren bij onderzoek en behandeling door de arts en het coördineren
en organiseren van de nazorg;
 het coördineren van de verpleegkundige zorg in het kader van multidisciplinaire
behandelactiviteiten;
 het controleren op hygiëne en het voorlichten en adviseren van jeugdigen inzake hygiëne;
 het adviseren inzake het verpleegkundig handelen ten behoeve van de formulering en vaststelling
van het behandelplan alsmede het uitvoeren, plannen en evalueren van het behandelplan;
 het bijhouden van patiëntenadministratie;
 het uitvoer geven aan het medicatiebeleid;
 het informeren van jeugdigen, ouders / verzorgers en medewerkers inzake de uitvoering van het
(verpleegkundig) behandelplan.
Wij vragen
Als verpleegkundige binnen SJSJ werk je zowel zelfstandig als in teamverband. Tevens ben je flexibel,
stressbestendig en beschik je over goede communicatieve vaardigheden in relatie tot onze jongeren.
Je bent minimaal in het bezit van een afgeronde verpleegkundigenopleiding op MBO niveau. Ervaring
in het werken met jongeren is een pré alsook een afgeronde SPV opleiding.
Belangstelling?
Stuur je motivatiebrief en cv naar de afdeling P&O via solliciteren@sjsj.nl. Voor meer informatie over
de functie, kun je contact opnemen met Anita Habets, verpleegkundige of Jamila Dekker,
verpleegkundige via tel: 043-40771192 of met Claudia Dolkemade, medewerker P&O via 043-4077164.

