INTERNE EN EXTERNE VACATURE
VERPLEEGKUNDIGEN DIENST SP-NEUROLOGIE
De afdeling SP – neurologie focust zich vooral op het verlenen van gespecialiseerde
zorg aan patiënten met een neurologisch probleem aansluitend op een acute
ziekenhuisopname. Neurologische problemen kunnen ontstaan bij hersentumor, na
het doormaken van een hersentrombose of hersenbloeding. Loop – en
bewegingsproblematiek kan ontstaan ten gevolge van spierzwakte of bij
verlammingsverschijnselen, ziekte van Parkinson, dementie, … Een belangrijk facet
binnen dit takenpakket is revalidatie wat een langdurig contact met de patiënt met
zich meebrengt. Die revalidatie spitst zich vooral toe op het herwinnen van
vaardigheden in het dagelijks leven. Als medewerker op deze afdeling maak je deel uit
van het multidisciplinaire team dat zijn bijdrage levert aan het herstel van deze
patiënten. De zorg op maat staat centraal.
JOUW FUNCTIE:




samen met jouw collega’s werk je mee aan een kwalitatieve patiëntenzorg op
maat van de doelgroep
je biedt de patiënt een individuele, totale en planmatige zorg rekening houdend
met zijn of haar lichamelijke en psychosociale behoeften in een huiselijke sfeer
je bent mee verantwoordelijk voor een vlotte organisatie van de
afdelingsgerichte taken

JOUW PROFIEL:





je bent bachelor in de verpleegkunde of gegradueerd verpleegkundige
je hebt een patiëntgerichte houding
je beschikt over sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden
je kan zowel zelfstandig als in team werken

ONS AANBOD:







een contract van onbepaalde duur
een jobtime van 50%, 60%, 75%, 80% of 100%
startdatum zo snel mogelijk
kans tot vorming
goede ondersteuning en begeleiding door verantwoordelijke en collega’s
verloning volgens de ziekenhuisbarema’s rekening houdend met jouw relevante
anciënniteit aangevuld met een aantal extralegale voordelen

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Evi Van de Steene, medewerker
werving & selectie, op het nummer 09/224 58 15.
INTERESSE?
Stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatiebrief met cv en foto elektronisch door via
onze website www.azstlucas.be.
Christine Van der Hoogerstraete
Directeur personeel & organisatie

