Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria te Halle wordt beschouwd als toonaangevend in de streek. Door
onze menselijke benadering, de transparante, respectvolle aanpak en onze professionele uitrusting
staan we garant voor een professionele zorgverlening. Daarnaast plaatsen we deze zorgverlening
centraal in onze missie: GIDSEN DOOR ZORG.
Om deze missie te volbrengen en ons huidig team te versterken zoeken wij een

PARAMEDISCH ASSISTENT(E) CONSULTATIE NEUROLOGIE (halftijds)
FUNCTIE
Als paramedisch assistent(e) consultatie neurologie ondersteun je de artsen neurologie. Je wordt
voornamelijk ingeschakeld in het afnemen van EEG’s en EP’s.
Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor allerhande administratieve ondersteunende taken en
boek je afspraken in voor ambulante patiënten.

PROFIEL
• Je genoot een opleiding tot audiolo(o)g(e),
logopedist(e) of verpleegkundige en je bent sterk
administratief onderlegd;
• Je bent bereid halftijds te werken : dinsdag en
woensdag een volledige dag + vrijdagvoormiddag;
• Je werkt vlot met PC en bijhorende applicaties, MS
Office heeft voor jou nog weinig geheimen;
• Een patiëntvriendelijke houding is voor jou opperste
prioriteit;
• Je gaat zeer discreet en betrouwbaar om met de
verkregen gegevens;
• Je bent leergierig en bereid mee te werken aan
vernieuwing;
• Je werkt vlot samen met artsen en collega’s;
• Je bent stressbestendig en bovendien beschik je over
een sterk organisatorisch talent.

TAAL
Je hebt een perfecte kennis van de Nederlandse taal aangevuld met een sterke mondelinge kennis
van het Frans.

AANBOD
Wij bieden jou een halftijds contract (19u per week) van onbepaalde duur.
Jouw salaris wordt aangevuld met een pakket aan extra legale voordelen zoals : gratis
hospitalisatie-verzekering (na 6 maanden), groepsverzekering, bedrijfsrestaurant, gratis parking,
vlotte bereikbaarheid van ons ziekenhuis en tal van andere voordelen en kortingen.

INTERESSE ? Dan kijken wij uit naar jouw sollicitatie met motivatiebrief.

Deze kan je ons doorsturen via www.sintmaria.be > werken bij ons > vacatures.
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Je zal werken binnen een dynamische en inspirerende omgeving met een eigentijdse infrastructuur
en up-to-date uitrusting.

