Flexibele en enthousiaste kraamverzorgenden gezocht die
het ook leuk vinden om kraamverzorgenden in opleiding te
begeleiden!
(Amsterdam en omgeving)
Ben jij een enthousiaste en gemotiveerde kraamverzorgende en heb jij passie voor je vak?
Ben je op zoek naar een uitdagende en afwisselende baan in de regio groot Amsterdam?
Vind je het leuk om kraamverzorgenden in opleiding te begeleiden ? Dan is een baan bij Pro
Care kraamzorg iets voor jou!
De functie:
Als kraamverzorgende assisteer en ondersteun je de verloskundige bij een bevalling.
Verzorg je de moeder en de baby, waarbij het fysiek en psychisch welbevinden centraal
staan. Tevens geef je informatie en voorlichting aan de gezinsleden over de verzorging van
de baby. Als kraamverzorgende heb je een signalerende rol waarbij de veiligheid en
gezondheid van de baby centraal staat. Je coacht op de zelfredzaamheid van de moeder en
haar gezin, zodat ze na afloop van de kraamzorg vol vertrouwen verder kunnen. Het
uitvoeren van huishoudelijke taken maakt ook onderdeel uit van het takenpakket.
Wij vragen:
Een kandidaat met diploma MBO niveau 3 met uitstroom Kraamzorg of de vakopleiding
kraamverzorgende. Ervaring met het begeleiden van kraamverzorgenden in opleiding is een
pre.
Je werkt zelfstandig en je bent in staat om vertrouwen uit te stralen.
Flexibiliteit, motivatie, assertiviteit en een groot inlevingsvermogen zijn belangrijke criteria
waaraan je als kraamverzorgende moet voldoen. Je bent bereid om in de avonden en
nachten op wacht te staan en ingezet te worden. Tevens is een goede beheersing van de
Engelse taal een pré.
Arbeidsvoorwaarden:
Naast een salaris conform FWG 35 van de CAO kraamzorg bieden wij ruime mogelijkheden
voor deskundigheidsbevordering en scholing, goede coaching en begeleiding, en een leuke
en prettige werksfeer binnen een kleinschalig kraambureau. Uren en contractduur in overleg.
Inlichtingen:
Voor meer informatie over bovenstaande functie kun je contact opnemen met de
zorgmanager (Annemiek Beuling) van Pro Care kraamzorg via 020 - 760 72 80 of direct
solliciteren (motivatiebrief en CV) via hrm@procarekraamzorg.nl.

