Dynamische Projectverpleegkundige (m/v)
Zoek je afwisseling in jouw job als verpleegkundige en wil je heel veel ervaring opdoen in de brede en
boeiende gezondheidszorg? Kom dan werken bij Talent in Motion en word projectverpleegkundige!
Als professionals in eigen vak bieden wij voldoende afwisseling in diverse projecten in verschillende
zorginstellingen, bovendien bieden we je de zekerheid van een contract van onbepaalde duur en tal van
andere voordelen.
Je wordt als verpleegkundige tewerkgesteld in verschillende projecten voor ziekenhuizen, woon- en
zorgcentra en thuiszorg. Afhankelijk van jouw eigen voorkeuren word je ingeschakeld in zeer uiteenlopende
projecten in gezondheidszorg. Wij zorgen alvast voor een optimale begeleiding en helpen je bij het
uitbouwen van jouw carrière. Hiervoor bieden we opleidingen op maat aan.

Functie




Als verpleegkundige verleen je de nodige zorgen op een deskundige manier, rekening houdend met
de individuele behoeften van de patiënt en zijn directe omgeving.
Je voert de handelingen die je door de geneesheer zijn toevertrouw correct uit, binnen het wettelijk
kader dat het verpleegkundig handelen vastlegt.
Je werkt actief mee aan het beheer en de organisatie op verpleegkundig, administratief, technisch
en huishoudelijk vlak.



Je besteed veel aandacht aan een grondige observatie van alle lichamelijke en psychosociale
klachten bij de patiënten.



Je bouwt mee aan de verdere optimalisatie van de zorg- en dienstverlening.

Profiel






Je hebt een bachelordiploma op zak of je bent een gegradueerde (HBO5) in de verpleegkunde.
Een eerste ervaring is leuk meegenomen, maar geen vereiste.
Je kan jezelf herkennen in volgende kernwoorden: dynamisch, teamplayer, patiëntgericht, assertief,
professioneel, flexibel en stressbestendig.
Als professioneel medewerker werk je oplettend, veilig, zelfstandig en hygiënisch.
Je bent bereid om met je bedrijfswagen tot een straal van 45 minuten rond je woonplaats te
verplaatsen voor projecten.

Weet jij met jouw persoonlijkheid, scherpe observatiezin en professionaliteit een toegevoegde waarde te
bieden aan jouw patiënten, collega’s en de werking in het algemeen? Dan ben jij de persoon die we zoeken!
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Aanbod
Verpleegkundige opdrachten in verschillende aspecten van de gezondheidszorg (ziekenhuizen, woon-en
zorgcentra, thuiszorg, ...). We bepalen samen welke opdrachten het best bij jouw ambitie passen. Wil je
verder doorgroeien of specifieke zaken bijleren? Dan bespreken we dit samen met jou en de klant en kijken
we uit naar een aangepast begeleidingstraject om je hierin te ondersteunen.
In ruil voor jouw flexibiliteit krijg je een salarispakket dat zijn gelijke niet kent in de sector. Wij bieden een
voltijds contract van onbepaalde duur aan (4/5de tewerkstelling bespreekbaar) en we nemen een relevant
deel over van jouw anciënniteit.
Dit alles aangevuld met een uitgebreid pakket extra voordelen:
 Hospitalisatieverzekering
 Groepsverzekering
 Representatieve bedrijfswagen met tankkaart (ook voor privégebruik)
Je komt terecht in een dynamisch en gedreven team dat dagelijks bijdraagt aan de groei van ons bedrijf. Bij
Talent in Motion kan je bovendien genieten van een super HR-beleid in een open en passionele
bedrijfscultuur.

Interesse? Contacteer ons dan vrijblijvend. We maken graag tijd voor jou.
Tot binnenkort!

Competenties van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of handicap.

Contact
Deborah Everaerts: HR Business partner Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant
0478/54 94 15
deborah.everaerts@talentinmotion.be
Gaelle De Caluwé: HR Business partner Oost- en West-Vlaanderen
0498/29 75 95
gaelle.de.caluwe@talentinmotion.be
Bert Vral: Recruiter
0470/71 51 52
bert.vral@talentinmotion.be
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