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Werkplek
Hospice Bardo ligt in het centrum van Hoofddorp grenzend aan de mooie natuur van de Geniedijk.
Bardo biedt zorg in een schitterend daartoe uitgerust gebouw met 10 patiëntenkamers. Het team van
verpleegkundigen en geschoolde vrijwilligers geeft 24 uur per dag palliatief terminale zorg aan
mensen die weten dat zij gaan sterven.
Naast de zorg in het hospice biedt Bardo ondersteuning in de thuissituatie en geeft Bardo voorlichting
en scholing. Het ontwikkelen en overdragen van kennis en kunde is een belangrijke speerpunt dat
samenkomt in het Leerhuis van Bardo. Daarom draagt Bardo ook bij aan onderzoek en dan met name
onderzoek gericht op het psychosociale, spirituele en maatschappelijke domein. Bardo is een lerende
organisatie: Klantgerichtheid, professionaliteit en samenwerken worden gezien als belangrijke
kwaliteiten voor alle professionals en vrijwilligers; dat vergt dan ook een leergierige en actieve
bijdrage.
De wensen en zorgbehoefte van de patiënt (en zijn naasten) staan centraal bij de zorgverlening. De
ambitie van Bardo is om de zorg en overige dienstverlening continu te verbeteren en verder te
ontwikkelen. De totale dienstverlening en de bijbehorende ondersteuning wordt geleverd door een
klein, enthousiast en betrokken team. Hospice Bardo borgt de kwaliteit van haar zorg- en
dienstverlening met behulp van het PREZO Keurmerk Palliatieve Zorg. Bardo werkt vanuit een
algemene grondslag. Dit betekent dat iedereen bij ons welkom is, ongeacht leeftijd, levensovertuiging
of culturele achtergrond.
Functie
Stichting Bardo biedt de best mogelijke palliatieve zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven
in het hospice of in de thuissituatie. Als verpleegkundige bied je optimale palliatieve zorg aan onze
patiënten en hun naasten waarbij de eigenheid van mensen en kwaliteit van leven voorop staan.
Deze zorg is niet meer gericht op genezing, maar op het totale welbevinden van mensen met een
ongeneeslijke ziekte.
Je maakt deel uit van een betrokken team waar kwaliteit voor de patiënt er echt toe doet. Samen
leren en elkaar stimuleren zijn in het team belangrijke aspecten. Met de collega's en vrijwilligers zorg
je voor een warm woon-, leef- en werkklimaat en bereiken we ons doel: een waardig levenseinde te
creëren voor de patiënten in hospice Bardo. Het betreft een dienstverband van 24-32 uur per week
voor de duur van één jaar. Met aansluitend de intentie tot een vast dienstverband.
Wij bieden
Een boeiende baan in een collegiale en dynamische werkomgeving. Als verzorgende of
verpleegkundige kom je in dienst van Stichting Amstelring Groep en werk je expliciet voor Stichting
Hospice Bardo. De salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-VVT. Je kan rekenen op
aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, pensioenregeling,
fietsplan, reiskostenvergoeding en aantrekkelijke personeelskortingen op verzekeringen, theaters en
concerten. Bovendien bieden wij diverse doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.
Amstelring, 400 jaar liefdevolle ouderenzorg. Met ruim 3000 mensen zetten we ons elke dag in om
duizenden ouderen en chronisch zieken een goede dag te bezorgen. Of het nu is in een van onze 23
verpleeghuizen in Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Hoofddorp, Uithoorn en Zwanenburg, in een
van onze 52 teams in de wijk of als onderdeel van onze multidisciplinaire Behandelgroep. Een hand
op de schouder of een glimlach, de waardering die we hiervoor terugkrijgen is goud waard!

Bij Amstelring hebben we liefde voor het vak, koesteren we vrijheid en zelfstandigheid en willen we
niet stilstaan!
Profiel
Bij Hospice Bardo willen we het beste voor onze patiënten. Van de verzorgende IG en
verpleegkundigen verwachten we dat je plezier uitstraalt en op een betrokken en liefdevolle wijze je
werk aanpakt. Jouw profiel kenmerkt zich door het volgende:
●
●
●
●
●
●
●
●

Diploma Verzorgende IG (MBO 3) of Verpleegkundige (MBO 4 of HBO)
(Bij voorkeur) basisscholing palliatieve zorg
Relevante werkervaring
Gewend aan zorg verlenen in complexe situaties
Affiniteit met en/of ervaring met zelforganisatie
(Bij voorkeur) BHV geschoold
Bereidheid om te werken binnen een onregelmatig 24-uur rooster
Zelfstandig en besluitvaardig

Geïnteresseerd
Herken je je in dit profiel? Laat het ons dan snel weten
●
●

Direct reageren? Wij ontvangen graag je CV en motivatiebrief voor 31-05-2021 door te
reageren op deze vacature via jrikaart@hospicebardo.nl
Wanneer je vragen hebt over deze functie dan kun je bellen met: Joan Rikaart
Leidinggevende zorg 06-81411311.

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Dit is alleen
van toepassing op externe kandidaten.

