Wijkgezondheidscentrum Vierkappes in Tienen bestaat uit 3 artsen, 2 verpleegkundigen, 2 kinesitherapeuten, een sociaal
werker/psychotherapeut, een perinatale coach en een omkaderend team. Wij willen toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg bieden
met de nodige aandacht aan preventie. Ondertussen bestaan we 8 jaar, ondersteunen we bijna 2000 patiënten en zijn we nog
steeds in volle ontwikkeling. Om aan de groeiende zorgvraag te beantwoorden, zoeken we een m/v:

VERPLEEGKUNDIGE (m/v)
Voltijds
FUNCTIE
huisbezoeken binnen het werkingsgebied groot-Tienen voor het uitvoeren van verpleegtechnische
handelingen volgens medisch voorschrift (injecties, wondverzorging, bloedstalen afnemen, EKG afnemen,
toiletten verzorgen,…)
- verpleegkundige handelingen vanuit het wijkgezondheidscentrum (zorgsubstitutie)
- observeren en opvolgen van de sociale, psychologische en fysieke gezondheidstoestand van de patiënten
- stimuleren van de zelfzorg en zelfredzaamheid van patiënten
- deelnemen aan intern en extern overleg
- administratieve taken: werken met EMD, registreren van verpleegkundige taken, invullen Katz-schaal
- bijkomend takenpakket (5u): gezondheidspromotor: projecten en acties opzetten om de gezondheid te
verbeteren, de sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen en hiervoor ook een lokaal netwerk
uitbouwen
-

COMPETENTIES
- bachelor in de verpleegkunde (met een voorkeur voor een specialisatie psychiatrisch verpleegkundige)
- affiniteit met thuiszorg, voeling voor het werken met chronisch psychiatrische patiënten en met
kansengroepen, cliëntgericht en luistervaardig, op maat en emancipatorisch werken
- flexibel, kritisch denkend, zin voor initiatief, organisatorisch en planmatig werken
- teamspeler die ook zelfstandig kan werken
- zich herkennen in de missie en werking van een wijkgezondheidscentrum
- dag- en avondwerk (vanaf 2019 ook weekendwerk)
- in bezit van rijbewijs B en eigen wagen
ONS AANBOD
- indiensttreding 01/01/2018
- contract van onbepaalde duur aan 38/38
- verloning aan de wettelijke barema’s (1.55 in pc 330) met avond- en weekendpremies
- vergoeding van dienstverplaatsing
- tussenkomst woon-werkverkeer
- dynamische, zorgzame, lerende en boeiende werksfeer
SOLLICITEREN
Stuur je motivatiebrief en cv naar laure.versluys@wgcvierkappes.be (coördinator).
Voor bijkomende informatie kan je bij dezelfde persoon terecht via mail of op 016/78 17 40.

