De dienst geriatrie is bestemd voor zieke bejaarden (75-plussers) met meerdere aandoeningen (o.a.
infecties, verwardheid, dementie, herhaaldelijk vallen, algemene achteruitgang, …). Tijdens de hospitalisatie
worden die onderzoeken en behandelingen uitgevoerd die de patiënt daadwerkelijk kunnen helpen.
Naast het behandelen van het acute medische probleem ligt het accent tevens op een adequate revalidatie
om de patiënt zo snel mogelijk naar huis of een thuisvervangend milieu te kunnen terugbrengen. Hiervoor is
een nauwe samenwerking met andere disciplines zoals kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, sociale
dienst, enz. essentieel. Voor elke patiënt wordt individueel nagegaan wat de noden en behoeften zijn.

Als verpleegkundige op de dienst acute geriatrie verleent u kwalitatief hoogstaande zorg aan
oudere zorgvragers met multipele pathologie.
Via een multidisciplinaire aanpak streeft u naar een optimaal herstel en een zo groot mogelijke
zelfredzaamheid en levenskwaliteit van de geriatrische patiënt.

• diploma bachelor/master in de verpleegkunde
of HBO5 verpleegkundige
• U bent bereid om in het team intensief samen
te werken met je collega’s verpleegkundigen,
kinesitherapeuten, ergotherapeuten,
logopedisten, sociale assistenten en artsen
• U beschikt over een goed leervermogen en
bent gemotiveerd om continu bij te leren
• U beschikt over het nodige technische inzicht
• U heeft een warm hart voor de kwetsbare
oudere
• U bent kwaliteitsgericht en stressbestendig
• U houdt van afwisseling
• U bent flexibel en durft initiatief nemen

• voltijds bediendecontract voor onbepaalde duur
• verloning volgens ziekenhuisbarema’s met
overname van anciënniteit
• een boeiende werkomgeving waarin menselijke
contacten en professionaliteit voorop staan
• Recent vernieuwde afdeling aangepast aan de
noden van de geriatrische patiënt
• aangename werkomgeving
• uitgebreid inscholingstraject en vormingsaanbod
• interessante vakantieregeling
• hospitalisatieverzekering en groepsverzekering
• flexibiliteitspremie
• bedrijfsrestaurant
• gratis parking
• fietsvergoeding

Interesse? Richt je sollicitatiebrief met CV tot Mevr. Sofie Vinck, dienst werving en selectie,
Godveerdegemstraat 69, 9620 Zottegem of solliciteer via solliciteren@sezz.be of via
www.sezz.be/jobs
Meer info? Contacteer mevr. Sofie Vinck, dienst werving en selectie solliciteren@sezz.be,
T. 09/364 83 69

