
Verpleegkundige GGZ 

 
Wie zijn wij? 
Sa Leuk Hûs is een kleine en knusse organisatie op een mooie locatie in het centrum van Giekerk.  
We werken vanuit 3 locaties, en bieden aan een 20-tal cliënten met een licht verstandelijke 
beperking en/of psychische aandoening, een warme woonomgeving waar plezier voorop staat. 
Tevens bieden wij individuele ondersteuning bij de dagelijkse activiteit en persoonlijke verzorging.   
 
In verband het groeiende aantal cliënten met een GGZ achtergrond willen we ons team uitbreiden en 
zijn we met ingang van 1 september op zoek naar een Verpleegkundige GGZ.  

Wat ga jij doen?  
Als verpleegkundige ben je medeverantwoordelijk voor het welzijn van onze cliënten. In een hecht 
team begeleid, ondersteun en werk jij samen met collega’s, vrijwilligers en stagiaires en zorg jij 
ervoor dat iedere client een passende zorgondersteuning krijgt.  Uitgangspunt hierbij is dat de 
zelfredzaamheid van onze cliënten zoveel mogelijk wordt uitgedaagd. 
Jij bent  medeverantwoordelijk voor het opstellen, vastleggen en evalueren van de zorg en 
behandelingsplannen van bewoners. Het voeren van individuele gesprekken met bewoners dagelijks 
onderdeel van jouw werk. Daarnaast voer je een keer in de zes weken persoonlijke IBP-gesprekken 
met de coördinator en geef je terugkoppelingen aan de ouders van de cliënt.  

Wat vragen wij?  
Jij hebt oog voor zowel de cliënten als collega’s. Jij bent flexibel, dienstverlenend, cliëntgericht, 
geduldig en overtuigend. Naast deze persoonlijke eigenschappen, beschik jij over: 

• Een afgeronde opleiding MBO- verpleegkunde of HBO-verpleegkunde met BIG registratie 
• Meerjarige ervaring in een GGZ omgeving 
• Kennis ervaring met mensen met een  lichtverstandelijke beperking en een GGZ achtergrond; 

Wat bieden wij? 
Een afwisselende baan met een grote verantwoordelijkheid in een toekomstgerichte en informele 
organisatie. Daarnaast bieden wij:  

• Een jaarcontract met overgang naar een vast dienstverband bij goed functioneren; 

• Flexibele arbeidstijden vanaf 24 tot 28 uur per week; 

• Een salaris conform de CAO gehandicaptenzorg,  

• Ontwikkelingsmogelijkheden in de vorm van cursussen en trainingen; 

Solliciteren?  
Ben jij die ervaren, collegiale en zelfstandige verpleegkundige die wij zoeken?  Stuur dan jouw 
sollicitatiebrief en CV uiterlijk 30 juni as. naar info@saleukhus.nl, zodat wij snel met jou in contact 
kunnen komen.  www.saleukhus.nl 

 
Voor vragen of meer informatie over de functie kun je ook terecht bij Siepie Tomey: 06-22082540 of 
via bovenstaand mailadres.   
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