VACATURE VERPLEEGKUNDIGE (m/v/x)
Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan, lid van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra, is een
eerstelijnszorgcentrum waar gezondheidswerkers in multidisciplinair teamverband toegankelijke en
kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg bieden. Het wijkgezondheidscentrum richt zich op de bewoners
van de wijk Watersportbaan-Ekkergem en enkele omliggende buurten/wijken. Het centrum telt op dit
moment ongeveer 2.850 ingeschreven patiënten met een multiculturele achtergrond. Om de financiële
toegankelijkheid te waarborgen werken wij met het forfaitair betalingssysteem. Naast het curatieve
leggen we ook sterk de nadruk op ziektepreventie en gezondheidspromotie. We doen dit niet enkel voor
onze eigen patiënten, maar voor alle inwoners van de wijk Watersportbaan-Ekkergem. Meer informatie
omtrent de visie en het concept van de wijkgezondheidscentra vindt u op de website van de Vereniging
van Wijkgezondheidscentra: www.vwgc.be.
Ons team bestaat momenteel uit 10 zorgverstrekkers (6 artsen waarvan 1 haio, 3 verpleegkundigen en 1
maatschappelijk werker), 2 gezondheidspromotoren en ondersteunende medewerkers (administratieve
en onthaalmedewerkers, een logistiek medewerker en een coördinator).
Voor de versterking van het team zijn we op zoek naar een verpleegkundige in een voltijdse
tewerkstelling.
Functieomschrijving
Als verpleegkundige sta je in voor kwaliteitsvolle integrale preventieve, curatieve en palliatieve
verpleegkundige zorg aan ingeschreven patiënten, dit zowel op huisbezoek als in het centrum. Je streeft
hierbij naar zelfredzaamheid en benadert de patiënt in zijn ruimere context. Je informeert patiënten en
hun familie en staat, indien nodig, in voor de psychosociale ondersteuning. Je voert eveneens een aantal
organisatorische en administratieve patiëntgebonden taken uit.
Je werkt nauw samen met je collega-verpleegkundigen, de artsen en de maatschappelijk werker.
Wie zoeken we?
Formele vereisten
 Je beschikt over een bachelordiploma verpleegkunde;
 Ervaring als (thuis)verpleegkundige strekt tot aanbeveling;
 Je spreekt vlot Nederlands en kan je behelpen in het Engels en het Frans;
 Je beschikt over PC-vaardigheden: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) en kan je vlot
inwerken in andere softwarepakketten.
Verwachte vaardigheden en attitudes
 Je staat achter de missie en visie van een wijkgezondheidscentrum;
 Je hebt voeling met de thuiszorg en met maatschappelijk kwetsbare personen;
 Je beschikt over organisatorische vaardigheden;
 Je beschikt over communicatieve vaardigheden, zowel t.a.v. patiënten als collega’s;
 Je beschikt over probleemoplossende vaardigheden;
 Je kan zowel zelfstandig als in team werken;
 Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 Je streeft kwaliteitsverbetering na, o.m. door bijscholing te volgen en door bestaande
protocollen, toegediende zorgen en het eigen handelen kritisch te benaderen;



Je bent flexibel en stressbestendig.

Wat bieden wij?
 Een voltijds contract van onbepaalde duur, met de mogelijkheid dit op termijn terug te brengen
tot 30u, te starten in november 2018;
 Een vast uurrooster (maandag tot vrijdag tussen 8u en 19u en 1 weekend per maand), met enige
flexibiliteit bij onvoorziene omstandigheden;
 Verloning volgens het IFIC-barema 14 (fase 1, 1.55-1.66.1.77);
 Maaltijdcheques per gewerkte dag t.w.v. € 5;
 Vergoeding voor dienstverplaatsingen met privé-wagen of -fiets;
 Een aangename werksfeer in een dynamische en groeiende organisatie.

Hoe solliciteren?
Mail uiterlijk woensdag 10 oktober 2018 je CV met een gemotiveerde sollicitatiebrief naar
info@wgcwatersportbaan.be
Voor vragen of bijkomende informatie kan je terecht bij de coördinator op het nummer 09/222.26.46.
Geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een gesprek, dat zal plaatsvinden in de tweede
helft van oktober 2018. Tijdens dit gesprek wordt ook de technische kennis van de kandidaten getest.

