HOOFDVERPLEEGKUNDIGE DIENST SPOEDGEVALLEN
Interne en externe vacature

JOUW FUNCTIE
AZ Sint-Lucas beschikt over een grote en vernieuwde dienst spoedgevallen incl. MUG-functie.
Kiezen voor AZ Sint-Lucas is kiezen voor een ziekenhuis vol diversiteit, een sportief ziekenhuis in het hartje van Gent
met moderne infrastructuur en hightech apparatuur.
We staan voor collegialiteit, openheid, patiëntgerichtheid, vriendelijkheid en deskundigheid. Je komt terecht in een
dynamisch en multidisciplinair team waar de focus ligt op patiëntzorg in een acute setting.







je bent samen met het medisch en verpleegkundig diensthoofd verantwoordelijk voor de organisatie en
coördinatie van de afdeling Spoedgevallen
je geeft op een participatieve wijze leiding aan het team van verpleegkundigen
je staat in voor een motiverend personeelsbeleid met aandacht voor coaching, vorming en sturing van de
medewerkers
je legt en onderhoudt contacten met in- en externe klanten
je werkt mee aan diverse kwaliteitsprojecten en innovatie
je participeert af en toe aan de operationele werking van de afdeling

JOUW PROFIEL









je bent bachelor in de verpleegkunde en beschikt over een BBT spoed/IZ , tevens volgde je een opleiding
m.b.t. leiding geven (master-/kaderopleiding)
je beschikt over minstens 5 jaar ervaring op een erkende dienst spoedgevallen / intensieve zorgen
je kan vlot plannen en organiseren
je bent stressbestendig
je bent veranderingsgericht en formuleert verbeteracties
je volgt en geeft vorming
je beschikt over kennis m.b.t. werking van externe hulpverlenende diensten
je beschikt over kennis m.b.t. crisismanagement en noodplanning

ONS AANBOD





een voltijdse functie met een contract van onbepaalde duur
een boeiende, gevarieerde werkomgeving met een jong en dynamisch team
ruime opleidingsmogelijkheden
verloning volgens de ziekenhuisbarema’s rekening houdend met jouw relevante anciënniteit en
aangevuld met een aantal extralegale voordelen

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij:
Evi Van de Steene, medewerker werving & selectie, 09 224 58 15.

INTERESSE?
Solliciteer dan zo snel mogelijk online via de jobpagina op onze website www.azstlucas.be.
Christine Van der Hoogerstraete
Directeur personeel & organisatie
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