Verpleegkundig zorg- en
behandelinrichtingswerker
(ZBIW’er)
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is onder
andere verantwoordelijk voor het uitvoeren van
vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen.
Dat doen we op verschillende locaties in heel
Nederland. Zorg is een erg belangrijk thema bij DJI.
Daarin speel jij als ZBIW’er een belangrijke rol.

Functie-eisen

Wat je gaat doen

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Binnen een justitieel complex begeleid je
gedetineerden met ernstige psychiatrische
ziektebeelden. Je verleent niet alleen medische zorg,
maar werkt vooral op het snijvlak van beveiliging en
zorg. Je begeleidt patiënten met hun dagelijkse
bezigheden en moeilijkheden. Als lid van het
multidisciplinaire behandelteam ben je nauw
betrokken bij de diagnosestelling, begeleiding en
behandeling van gedetineerden.

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 vast
gelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(WKKG) zijn van toepassing.

Je hebt een mbo-4 of hbo-opleiding verpleegkunde
(A, B of Z) genoten en bent BIG-geregistreerd. Je hebt
kennis van beveiligingsprocedures, begeleiding en
(verpleegkundige) zorg en bent goed op de hoogte
van psychopathologie en groepsdynamica.

Arbeidsvoorwaarden
Minimum salaris € 2.554,02 bruto per maand.
Maximum salaris € 3.452,47 bruto per maand.
Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige
werkweek (36 uur). De functie is ingeschaald in
functieschaal 7 of 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 vaste aanstelling (eventueel met
een proeftijd).
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