
 

Méér dan ‘gewoon’ werken in de zorg 

 

Vacature Verpleegkundige (ook mogelijk op ZZP basis!) 

Wij verwelkomen jou graag als nieuwe collega in ons kernteam! 

 

Wie zijn wij?  

Aqua Viva is een modern en kleinschalig woon- en zorgcentrum in Nijmegen dat gesticht is door 

Jezuïeten. Wij bieden kwalitatief hoogwaardige zorg en dienstverlening aan religieuzen en in 

toenemende mate ook aan reguliere, niet-religieuze bewoners met dementie of met een fysieke 

beperking. Er werken bij ons bijna 100 enthousiaste en betrokken medewerkers en een aantal 

vrijwilligers. We kennen elkaar en dat geeft een bijzonder huiselijke en persoonlijke sfeer. Door onze 

kleinschaligheid zijn de lijnen kort met zowel leidinggevenden als met directie en bestuur. Er is altijd 

volop ruimte voor jouw ideeën en om een actieve rol te spelen in het optimaliseren van de kwaliteit 

van zorg binnen Aqua Viva. 

Wat ga je doen?  

Je gaat zorgdragen voor bewoners met een somatische of psychogeriatrische zorgvraag. Daarbij stel 
je zorgplannen op en houdt deze actueel, voer je  verpleegtechnische handelingen uit en signaleer je 
wat nodig is om de kwaliteit van zorg continu te waarborgen. Het coachen van collega’s behoort ook 
tot je rol als verpleegkundige, alsmede een actieve rol in het zorgproces van de bewoner. Hierdoor is 
het samenwerken met artsen, behandelaren en familie van groot belang.  
 
Onze somatische afdeling bestaat uit drie etages met in totaal 50 bewoners, waarbij de focus sterk 
op de eigen regie ligt. Op deze afdeling werken we met kernteams, dit houdt in dat er een vast team 
per etage werkt. De psychogeriatrische afdeling bestaat uit drie woongroepen met ieder 8 bewoners, 
waarbij de omgeving goed is afgestemd op mensen bij wie sprake is van dementie. Vanaf januari 
gaan we ook op deze afdeling met kernteams werken. Deze manier van werken heeft als voordeel 
dat bewoners bekende gezichten zien en niet steeds hun verhaal hoeven te vertellen, maar ook dat 
medewerkers goed op de hoogte zijn over de situatie van de bewoners. Door de korte lijnen en de 
nauwe samenwerking binnen het kernteam ontstaat er meer binding met bewoners en collega’s dat 
weer ten goede komt aan de beste zorg voor onze bewoners. 
 

Wat neem je mee? 

• Een hart voor de ouderenzorg 

• Enthousiasme om bewoners een fijne dag te willen bezorgen 

• Een positieve instelling en het denken in mogelijkheden 



• Een no-nonsense mentaliteit 

• Prioriteiten kunnen stellen 

• Een klinische blik 

• Coachende vaardigheden 

• Een diploma Verpleegkunde niveau 4 of 5 

• Enkele jaren werkervaring als verpleegkundige in de ouderenzorg 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

• Een salaris conform CAO VVT, FWG 45 (niveau 4) of FWG 50 (niveau 5) 

• Een jaarcontract voor minimaal 24 uur per week, maar meer uren is zeker bespreekbaar 

• Uitzicht op een vast dienstverband 

• Een eindejaarsuitkering van 8,33% en een vakantietoeslag van 8% over het bruto jaarsalaris 

• Een pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) 

• Een uitdagende en afwisselende functie binnen een fijne en kleinschalige organisatie 

• Oprechte aandacht voor jou als persoon en voor jouw ideeën  

• Ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden 

• Mogelijkheid om op ZZP basis te werken 

 

Interesse?  

Ben jij enthousiast geworden om als Verpleegkundige bij ons aan de slag te gaan? Of wil je eerst 

graag meer informatie of meelopen om te kijken of Aqua Viva echt bij je past? Neem dan contact op 

met onze adviseur recruitment Carolien Groenewold via cgroenewold@aquaviva.nl of bel/app haar 

op 06-40818031. 
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