Justitieel
verpleegkundige
De Dienst Justitiële Inrichtingen is niet alleen
verantwoordelijk voor het uitvoeren van
vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende
maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg voor
mensen die dit ondergaan. Binnen de justitiële
inrichting zorg jij als justitieel verpleegkundige dat
justitiabelen die zorg krijgen.

Functie-eisen
Je hebt een diploma op HBO niveau 5 verpleegkunde
en bent BIG-geregistreerd. Je hebt kennis van
psychische, sociale en somatische zorg en bent bereid
de opleiding tot justitieel verpleegkundige te volgen.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Wat je gaat doen
Als justitieel verpleegkundige ben je ten behoeve van
justitiabelen verantwoordelijk voor het uitvoeren
van verpleegkundige taken, waaronder het stellen
van verpleegkundige diagnoses, zorgcoördinatie
in het kader van het verpleegproces, het leveren
van verpleegkundige zorg en het leveren van
een bijdrage aan het verpleegkundig deel van het
gezondheidsbeleid. De justitieel verpleegkundige
draagt tevens zorg voor de toegeleidingsfunctie naar
medische zorg. Uiteraard horen ook het verrichten
van administratieve werkzaamheden die voortvloeien
uit de bovengenoemde taken én het rapporteren
in het elektronisch patiëntendossier tot jouw
verantwoordelijkheid.

DJI stelt scherpe eisen aan de integriteit en
betrouwbaarheid van haar medewerkers. Voordat
je bij ons in dienst komt, zul je een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) moeten overleggen.
De regels over de vergewisplicht en de verplichte VOG
zoals vastgelegd in de Wet kwaliteit klachten en
geschillen zorg (WKKG) zijn van toepassing.

Arbeidsvoorwaarden
Minimum salaris € 2.605,10 bruto per maand.
Maximum salaris € 3.521,52 bruto per maand.
Het genoemde salaris is gebaseerd op een 36-urige
werkweek. De functie is ingeschaald in functieschaal 8.

Salarisomschrijving

Dienstverband

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op
een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende
maand. Het Rijk hecht sterk aan persoonlijke
groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor
tal van mogelijkheden. Tot de secundaire
arbeidsvoorwaarden behoren onder meer
betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden),
studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor
ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.
Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels
zelf samenstellen.

Wij bieden je een tijdelijke aanstelling met uitzicht op
een vaste aanstelling.
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