INTERNE EN EXTERNE VACATURE
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE INWENDIGE 7 –
CARDIOLOGIE – PNEUMOLOGIE - NEUROLOGIE
Het team van onze afdeling inwendige 7 met specialisatie cardiologie – pneumologie - neurologie
kijkt uit naar een nieuwe hoofdverpleegkundige. Dit team bestaat uit een 20 - tal gemotiveerde
medewerkers. Het is een jong en dynamisch team dat patiëntgerichte zorg vooropstelt. Men hecht
belang aan collegialiteit: elkaar helpen waar en wanneer nodig is voor hen een must!
Ben jij er klaar voor om de stap te zetten richting een leidinggevende functie en zo een team te
coachen en engageren?
Wil je mee bijdragen aan het versterken van de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg?
Dan is deze vacature vast en zeker iets voor jou!
JOUW FUNCTIE





je bent verantwoordelijk voor een patiëntgerichte en kwalitatieve verpleegkundige
zorg, dit in overleg met de betrokken artsen
je geeft op participatieve wijze leiding aan een team van verpleegkundigen en
logistieke medewerkers
je staat in voor een motiverend personeelsbeleid met aandacht voor vorming en
ontwikkeling van jouw medewerkers
je volgt de dienstroosterplanning op

JOUW PROFIEL








je bent bachelor in de verpleegkunde
een masteropleiding of bijkomende opleiding met betrekking tot leiding geven is een
pluspunt of je bent bereid om deze te volgen
je hebt enkele jaren ervaring als verpleegkundige
je bent een peoplemanager en coach die kan motiveren, richting geven en sturen
je kan vlot plannen en organiseren waardoor je de dagdagelijkse zorg in goede banen
weet te leiden
je bent in staat om samen te werken en te communiceren met verschillende partijen
je bent flexibel en je weet veranderingen te hanteren

ONS AANBOD





een contract van onbepaalde duur in een voltijdse functie
ondersteuning door het diensthoofd zorg van jouw zorggroep
continue vorming
een verloning volgens de ziekenhuisbarema’s rekening houdend met jouw relevante
anciënniteit en aangevuld met een aantal extralegale voordelen

Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen met Evi Van de Steene, medewerker
werving & selectie, op het nummer 09 / 224 58 15.
INTERESSE?
Aarzel niet en stuur zo snel mogelijk jouw motivatiebrief met cv door via de jobpagina op
onze website www.azstlucas.be.
Christine Van der Hoogerstraete
Directeur personeel & organisatie
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