
 

Samen kleurrijk. 
Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 

Bernard de Wildestraat 400 

4827 EG Breda   

Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 

 

Verpleegkundige  

in de wijk 

20 tot 24 uur per week 

 

Wij bieden jou 

 goede arbeidsvoorwaarden 

conform CAO VVT, FWG 45 

 contract voor onbepaalde tijd. 

 een uitdagende functie met ruimte  

voor persoonlijke ontwikkeling! 

 leuke collega’s die voor jou klaar 

staan! 

 een prettige werksfeer waar hard 

gewerkt wordt! 

 een ambitieuze organisatie die 

volop in ontwikkeling is! 

 

 

 

Solliciteren 

Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met 

CV o.v.v. vacaturenummer 2022-02 

naar solliciteren@raffy-leystroom.nl 

Meer informatie over de vacature?  

Neem telefonisch contact op met 

Paul Lekatompessy  

Wijkverpleegkundige, 076-2093636 

 

 

Meer informatie over de procedure? 

Neem telefonisch contact op met HR, 

telefoonnummer: 076 522 51 50. 

Bij indiensttreding verzoeken we je een 

VOG aan te vragen. 

 

Wil je als verpleegkundige in een kleurrijke organisatie werken en een 

bijdrage leveren als teamplayer in de extramurale zorg? 
 

Kom werken als Verpleegkundige extramurale zorg! 
 

Als verpleegkundige in de wijk heb je verpleegkundige, verzorgende en 

begeleidende taken bij cliënten thuis. De zorgvragen variëren; van 

verpleegtechnische handelingen, persoonlijke hygiëne, het aanreiken van 

medicijnen, wondzorg tot psychische problematiek.  Ook verricht je (overige) 

verpleegtechnische handelingen. Je bent een vast gezicht voor onze cliënten en 

helpt hen bij het regisseren van zijn/haar persoonlijke zorgvraag. Je stimuleert de 

cliënten om zo goed mogelijk voor zichzelf te zorgen. Je ondersteunt de HBO-

verpleegkundige met o.a. het opstellen van zorgplannen en het voeren van 

intakes. Samen met je collega HBO-wijkverpleegkundige ben je als een spin in 

het web van de zorgverlening aan cliënten in de wijk. Verder heb je veel contact 

met huisartsen en andere zorg verlenende instanties. 

 

Functie-eisen: 

Onze ideale medewerker is opgeleid als verpleegkundige niveau 4 én is BIG 

geregistreerd. Verder: 

 heb je aantoonbare werkervaring, bij voorkeur in de ouderenzorg. 

 heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een sociale houding 

 ben je zorgverlenend, communicatief, reflecteert als zorgprofessional en 

bent een kwaliteitsbevorderaar.  

 houd je overzicht, ben je flexibel en houd je van afwisseling. 

 is het fijn als je in het bezit bent van een rijbewijs en auto, maar dit is geen 

noodzaak. 

 

 Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 

  Samen kleurrijk. 

Het team extramurale zorg van Raffy | Lâle | De Leystroom  verzorgt 

cliënten voornamelijk in de wijken Breda Noord, Heusdenhout, IJpelaar 

Brabantpark en  Breda-centrum. Hierdoor is de diversiteit aan cliënten 

groot. Het team bestaat uit 11 enthousiaste collega’s, van jong tot oud. 

De sfeer is goed en we staan voor elkaar klaar. De lijnen zijn kort, we 

luisteren naar elkaar en je voelt je gewaardeerd. Het extramurale team 

is dynamisch, zelfstandig en volop in ontwikkeling. We geloven in de 

unieke kracht van ieder mens. Als je doet waar je goed in bent en de 

ruimte krijgt om te groeien, heb je ook de ruimte om te doen wat er 

écht toe doet voor de oudere. Dat geeft voldoening. We vragen van jou 

professionaliteit en verantwoordelijkheid, jij krijgt de ruimte en 

mogelijkheden om te ontwikkelen. Zo staat iedereen in hun kracht en 

zijn we Samen Kleurrijk. 

Word onderdeel van ons team! 

 

    www.samenkleurrijk.nl/vacatures 


