AZ OUDENAARDE is een regionaal ziekenhuis voorzien van een brede waaier van
medische, verpleegkundige en paramedische diensten. Deze worden verzekerd door
ongeveer 70 artsen-specialisten en 450 verpleegkundigen, paramedici en andere
medewerkers.
We hebben de volgende openstaande betrekking. Er wordt tevens een wervingsreserve aangelegd.

VERPLEEGKUNDIGE SPOED (M/V)
Voltijds
FUNCTIE INHOUD / TAAKINHOUD
Activiteiten en kerntaken
- Je hebt als opdracht aan elke patiënt een individuele totaalzorg aan te bieden, met inachtneming van zijn of
haar lichamelijke en psychosociale behoeften.
- Je werkt nauw samen met de andere verpleegkundigen, ondersteunend personeel en artsen
- Je bent een enthousiaste collega die op een creatieve en actieve manier kan meewerken aan de verdere
ontwikkeling van onze afdeling
- Je draagt patiëntvriendelijkheid hoog in het vaandel

Verantwoordelijkheden
- Als verpleegkundige op de afdeling spoedgevallen ben je mede verantwoordelijk voor het opvangen van
patiënten, het inschatten van de urgentie en het behandelen van patiënten op de afdeling
- Je rapporteert aan het verpleegkundig afdelingshoofd of diens vervanger

AANWERVINGSVOORWAARDEN

Competenties en vaardigheden
Dienstverlenend en gedisciplineerd ingesteld
Discreet, contactvaardig en stressbestendig
In staat tot teamwerk
Milieubewust en economisch
Werken met het oog op veiligheid en kwaliteit
Verantwoordelijkheid opnemen
Bereidheid tot bijscholing
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Verpleegkundige spoed

Kennis en minimale werkervaring
- Je bent in het bezit van een diploma bachelor verpleegkunde
- Je bent in het bezit van een beroepstitel intensieve zorgen en spoedgevallenzorg of wil deze behalen.
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ONS AANBOD
Contract onbepaalde duur / voltijds
Aantrekkelijke verloning






Verloning volgens de ziekenhuisbarema’s (PC 330.01 - IFIC), en overname van nuttige anciënniteit
Eindejaarspremie
Attractiviteitspremie
Fietsvergoeding, woon-werkverkeer, gratis treinabonnement voor pendelaars (vlotte bereikbaarheid met openbaar vervoer, de wagen en
de fiets)
Toeslagen voor onregelmatige prestaties (bv nacht, feestdagen)

Extra legale voordelen






Gratis hospitalisatieverzekering vanaf de 7de maand indienst (en voordelig tarief voor gezinsleden)
Groepsverzekering
Kortingen bij diverse handelaars
Korting bij vakantiekampen
Geschenkcheque bij huwelijk, wettelijk samenwonen en geboorte of adoptie

Vakantie





20 wettelijke verlofdagen
4 extra cao-dagen
Reglementaire verletdag van 11 juli
Extra verlof vanaf een bepaalde leeftijdscategorie

Aandacht voor vorming en opleiding







Gratis openbare parking
Vlakbij de sfeervolle markt van Oudenaarde
Cafetaria met verzorgde maaltijden aan personeelstarief
Aandacht voor werk-privébalans
Een dynamisch en motiverend werkklimaat met ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke ontplooiing

De kandidaturen (curriculum vitae + motivatie) kunnen worden ingediend tot uiterlijk 30/09/2018 via
onze website www.azoudenaarde.be. Gebruik hiervoor ons online sollicitatieformulier.
Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij dhr. Bart Hoeymans, diensthoofd verpleging,
tel. 055 33 60 50.
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Verpleegkundige spoed

Aangename werkomgeving
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