Verpleegkundige Inwendige Geneeskunde Cardiologie
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
INWENDIGE GENEESKUNDE Cardiologie.

Functie
Je verleent verpleegkundige zorg op een nauwkeurige, planmatige en deskundige wijze, rekening houdend met de behoeften
van de patiënt en zijn directe omgeving.
Je voert de medische orders die je zijn toevertrouwd door de arts correct uit.
Je draagt verantwoordelijkheid voor de continuïteit van zorg. Je legt je activiteiten vast in een verpleegkundig dossier en je
brieft je collega's mondeling.
Je participeert aan het overleg op de afdeling en streeft in teamverband mee naar verdere optimalisering van de zorg.
Je zorgt op termijn mee voor de opvang, begeleiding en evaluatie van leerling-verpleegkundigen.
Je ontvangt de on-the-job training op de afdeling. Zelf ben je bereid tot het volgen van de nodige bijscholingen en opleidingen
op het snel evoluerend terrein van de geneeskunde.

Profiel
Je genoot een opleiding tot bachelor of HBOV verpleegkundige.
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 kan zelfstandig toevertrouwde opdrachten afwerken, je bent stressbestendig en kan goed organiseren.
Je kan analytisch en oplossingsgericht denken en handelen.
Je werkt nauwkeurig, ordelijk, veilig en hygiënisch.
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 uw gegevens achter. Wij nemen zo snel
mogelijk contact met je op!

Aanbod
Wij bieden een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse of een deeltijdse betrekking.
Jouw salaris wordt aangevuld met een pakket aan extralegale voordelen zoals gratis hospitalisatieverzekering na 6
maanden, groepsverzekering, 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:
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