
   
Kinderverpleegkundige, regio Groot Rijnmond en regio Haaglanden 
Voor 24-32 uur per week  
 
CityKids is per direct op zoek naar een enthousiaste, ervaren kinderverpleegkundige voor 24-32 uur 
in de week voor verschillende locaties in de regio’s Groot Rijnmond en Haaglanden.  
 
CityKids is een Medische Kindzorg Instelling. Bij CityKids kun je terecht bij het verpleegkundig 
kinderdagverblijf (VKDV), het ontwikkelcentrum, KinderThuisZorg, praktisch pedagogische 
gezinsbegeleiding (PPG) en begeleid en beschermd wonen.  
Zorg voor kinderen en jongeren is onlosmakelijk verbonden met hun ouders en hun omgeving. Vanuit 
dit gezinsgerichte perspectief biedt CityKids ook gezinsbegeleiding op maat aan gezinnen met (jonge) 
kinderen. Het ontwikkelcentrum is er voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar met een 
ontwikkelingsachterstand, een (ernstige) verstandelijke beperking, en (ernstige) 
ontwikkelingsstoornis, een stoornis in het autisme spectrum en/of bijkomende gedragsproblematiek. 
De doelgroep van het verpleegkundige kinderdagverblijf betreft kinderen van 0 tot 12 jaar met 
complexe somatische problematiek. Deze doelgroep heeft behoefte aan een veilige kindgerichte 
omgeving waar met hulp van professionele kinderverpleegkundige zorg en (ortho)pedagogische 
begeleiding gewerkt kan worden aan de optimalisering van de lichamelijke, sociaal-emotionele, 
cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind.  
 
Inhoud van de functie 
Door onze groei zijn er op ons verpleegkundig kinderdagverblijf vacatures ontstaan. 
Het verpleegkundig kinderdagverblijf van CityKids biedt jonge kinderen van 0 tot 12 jaar 
kinderverpleegkundige zorg en (ortho)pedagogische begeleiding in een veilige kindgerichte huiselijke 
omgeving. De kinderverpleegkundige coördineert de geïntegreerde benodigde zorg. Dit kan 
eventueel ook thuiszorg zijn. Sommige ouders maken hier dankbaar gebruik van. Door dit intensieve, 
vaak dagelijkse contact met de kinderen en hun ouders leer je het gezin echt kennen, waardoor je 
een vertrouwensband opbouwt. Onze kinderverpleegkundigen ervaren dat als heel waardevol en 
plezierig. Naast dat je samen met je collega’s zorgdraagt voor alle specialistische verpleegkundige 
handelingen wordt er ook een groot beroep gedaan op je oplossingsgerichte kwaliteiten en 
communicatieve vaardigheden. 
 
Functie eisen 

o Je hebt een afgeronde Mbo/ Hbo-opleiding Verpleegkundig met kinderaantekening 
o Je hebt een BIG registratie; 
o Je bent bekend met het Medisch Kindzorg Systeem; 
o Ervaring met indiceren m.b.t. ZvW is een pré; 
o Je hebt duidelijke affiniteit met en enthousiasme voor het werken met jonge kinderen die 

intensieve verpleegkundige zorg nodig hebben in een huiselijke kindvriendelijke omgeving; 
o Je kan zowel solistisch als in teamverband werken. Bereidheid in overleg een aantal avond 

diensten in de maand te werken i.v.m. thuiszorg; 
o Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;  
o Je bent nauwkeurig, integer en betrouwbaar. 
  

Salaris  
Conform CAO Jeugdzorg: schaal 9 
 
Informatie  
Kijk voor meer informatie over CityKids op onze website www.citykids.nl.  
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Sollicitatieprocedure  
Ben je geïnteresseerd in deze vacature van CityKids, solliciteer dan direct! Je brief met motivatie en 
Curriculum Vitae kan je mailen naar sollicitatie@citykids.nl ter attentie van mevrouw S. Bakker.  
Voor vragen kan telefonisch contact worden opgenomen via telefoonnummer 010- 4673105.  
Het kunnen krijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is noodzakelijk. De kosten hiervoor 
worden vergoed. Het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure.  
Wij ontvangen je CV en motivatie graag zo spoedig mogelijk. 
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