Verpleegkundige Intensieve Zorgen
Bedrijfsdetails
Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria te Halle wordt beschouwd als toonaangevend in de streek. Door onze
menselijke benadering, de transparante, respectvolle aanpak en onze professionele uitrusting staan we garant voor
een professionele zorgverlening.
Daarnaast plaatsen we deze zorgverlening centraal in onze missie die we als volgt samenvatten: ‘GIDSEN DOOR
ZORG’.
Om deze missie te volbrengen en ons huidig team te versterken zoeken wij een VERPLEEGKUNDIGE
INTENSIEVE ZORGEN.

Functie
Als verpleegkundige op de dienst intensieve zorgen (bestaande uit 9 boxen) sta je samen met jouw collega's in voor
de adequate hulpverlening in al zijn facetten aan de patiënt met zijn complexe hulpvraag. Je werkt hierbij nauw
samen met jouw collega's en de artsen.

Profiel
Je genoot een opleiding tot Bachelor in de verpleegkunde.
In het bezit zijn van een bijzondere beroepstitel Intensieve Zorgen en Spoedgevallenzorg of bereid zijn om deze opleiding te
volgen, is een absoluut pluspunt.
Een patiëntvriendelijke houding is voor jou van opperste prioriteit.
Je bent leergierig en bereid mee te werken aan vernieuwing.
Je toont een sterke interesse voor nieuwe technologieën.
Je werkt vlot samen met artsen en collega’s.
Je bent stressbestendig en bovendien beschik je over een sterk organisatorisch talent.
Je bent sterk in probleemanalyse en oplossingsgericht handelen.
Je bent bereid 1 weekend op 2 te werken.

Taal
Je hebt een perfecte kennis van het Nederlands, aangevuld met een mondelinge kennis van het Frans.
Wil je graag ons team komen versterken? Klik op ‘Solliciteer nu’ en laat jouw gegevens achter. Wij nemen zo snel
mogelijk contact op!

Aanbod
Wij bieden een voltijds contract 38u/week van onbepaalde duur.
Jouw salaris wordt aangevuld met een pakket aan extralegale voordelen zoals groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering (na 6 maanden), bedrijfsrestaurant, gratis parking en tal van andere voordelen en kortingen.
Daarnaast voorzien we ruime interne en externe bijscholingsmogelijkheden, werken we binnen een overlegcultuur
met vooraf geplande en gerespecteerde uurroosters en is ons ziekenhuis vlot bereikbaar met de wagen en het
openbaar vervoer.
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Interesse?
Voor meer informatie:
Bel KATRIEN VANDERSTEEN
op het nummer: 02 363 63 15

