
Terminale Zorg Hospice (Verpleegkundige en Verzorgende C & IG) 

Locatie: Alphen aan den Rijn en Leiden 

 

Uren: 16-28 uur 

 

Salaris: maximaal € 3.362,22 bruto per maand (fulltime) 

  

Ben jij een rots in de branding voor mensen in de laatste periode van hun leven? Voelen 

mensen zich door jouw warme persoonlijkheid gekend en geliefd? Kan jij in iedere 

situatie aanvoelen wat past? Voor hospice Issoria Leiden en Hospice Alphen zijn wij op 

zoek naar een Verpleegkundige en een Verzorgende IG. 

 

Wat ga je doen in het hospice? 

In het hospice bied je zorg aan mensen in de terminale fase. Je biedt zorg en steun op 

maat om de cliënten te begeleiden in deze laatste periode. Je luistert goed naar de 

wensen van de cliënt en hun familie of mantelzorgers.  

Dit doe jij op een dag: 

 Je verricht zelfstandig palliatieve zorgtaken en je merkt op zodra de situatie van 

de cliënten verandert en past het zorgplan hierop aan. 

 Je ondersteunt de cliënten bij psychische, somatische en sociale problemen. 

 Je biedt steun aan de cliënten en hun naasten bij het omgaan met ziekte, tijdens 

het afscheid en rouwverwerking. 

 

We zoeken: 

 Een Verpleegkundige niveau 4 voor Issoria Leiden en Hospice Alphen, alle 

diensten. 

 Een Verpleegkundige niveau 4 voor Issoria Leiden en Hospice Alphen, 

nachtdiensten. 

 Een Verzorgende IG voor Issoria Leiden, nachtdiensten. 

 Een Verzorgende C voor Issoria Leiden, nachtdiensten.  

 

Wat breng je mee? 

Je bent een betrokken zorgprofessional die oog heeft voor de wensen en behoeften van 

de cliënten en hun naasten. Je bent een echt mensenmens en je hebt oog voor de 

behoeften van de cliënt en hun naasten. Je snapt dat de zorg die je biedt in het hospice 

een andere focus heeft. 

Verder beschik je over de volgende functie-eisen: 

 Je hebt een afgeronde Verzorgende IG of Verpleegkundige niveau 4 opleiding. 

 Je bent BIG-geregistreerd. 

 Je beschikt over enkele jaren werkervaring. 

 

Wij bieden: 

 Direct een contract voor onbepaalde tijd; 

 als Verzorgende IG: salaris van maximaal €3.060,18 bruto per maand (FWG .. 

volgens de CAO VVT); 

 als Verpleegkundige: salaris van maximaal €3.362,22 bruto per maand (FWG 45) 

 8% vakantiegeld; 

 eindejaarsuitkering van 8,33%; 

 reiskostenvergoeding; 

 goede scholingsmogelijkheden op onze eigen ActiVite Academie; 

 een meerkeuzesysteem voor secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fiets of 

het kopen van extra vakantie-uren; 

 deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn; 

 voordelige collectieve zorgverzekering. 

 

Iedereen is welkom 

https://www.caoinfo.nl/inhoudsopgave
https://www.caoinfo.nl/inhoudsopgave


Bij ActiVite is iedereen welkom, ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, seksuele 

geaardheid, culturele achtergrond, beperkingen of opleiding. Meer dan 2.500 collega's 

werken aan één gezamenlijk doel: samen gaan wij voor de beste zorg. 

 

Over ActiVite  

ActiVite biedt als enige zorgorganisatie in de regio Zuid-Holland-Noord het meest brede 

zorgpakket. Van huishoudelijke ondersteuning tot specialistische verpleging thuis en van 

verpleeghuiszorg tot particuliere zorgdiensten: we doen het en we zijn er goed in. 

 

Solliciteren? 

Ben jij onze nieuwe collega? Solliciteren kan via de website van ActiVite: 
https://activite.easycruit.com/vacancy/2832837/189093?iso=nl 

 

https://activite.easycruit.com/vacancy/2832837/189093?iso=nl

