Vacature VERPLEEGKUNDIGE

Het Wijkgezondheidscentrum De Brug, lid van de Vereniging van
Wijkgezondheidscentra, is op zoek naar een verpleegkundige (m/v/x) om het team te
versterken.
Wie zijn wij?
Wijkgezondheidscentrum De Brug bestaat momenteel uit een divers team van zorgverleners:
huisartsen, tandartsen, kinesisten, verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkster en
psychologen, diabeteseducator, vroedvrouwen, gezondheidspromotoren en
administratief/onthaal medewerkers. In ons zorgconcept staan toegankelijkheid en
multidisciplinair samenwerken centraal. Gezondheid is meer dan alleen een individuele en
curatieve aangelegenheid. Vandaar dat wij ook een preventieve en buurtgerichte werking
uitbouwen.
Op dit moment verzorgen wij ruim 4000 patiënten. Wij bereiken qua leeftijd, origine en
sociale klasse een gezonde en boeiende mix.
.
Functieomschrijving
- Het verlenen van preventieve en curatieve verpleegkundige zorgen aan de patiënten
van het Wijkgezondheidscentrum ter bevordering van hun gezondheid, in de praktijk
en aan huis, volgens medisch voorschrift (injecties, wondverzorging, bloedstalen
afnemen, EKG afnemen, toiletten verzorgen,…)
- Observeren en opvolgen van de sociale, psychologische en fysieke
gezondheidstoestand van de patiënten.
- Stimuleren van de zelfzorg en zelfredzaamheid van patiënten
- Mede zorg dragen voor de continuïteit en kwaliteit van de multidisciplinaire
zorgverlening.
- Deelnemen aan intern en extern overleg en mede uitbouwen van preventieve zorg.
- Meewerken aan projecten van gezondheidspromotie en ziektepreventie.
- Geven van logistieke ondersteuning aan het WGC: stockbeheer, sterilisatie…
- Uitvoeren van administratieve patiëntgebonden taken: werken met EMD, registreren
van verpleegkundige taken, invullen Katz-schaal…

Profiel
- Je beschikt over een bachelor diploma verpleegkundige
- Affiniteit met thuiszorg, voeling voor het werken met kansengroepen, cliëntgericht en
luistervaardig, op maat en emancipatorisch werken
- Je bent tweetalig: Nederlands/Frans.
- Je bent ambitieus en flexibel
- Je kunt zelfstandig werken en hebt zin voor initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel
- Werken in een multiculturele wijk lijkt jou een boeiende uitdaging
- Je herkent je in de missie en werking van een wijkgezondheidscentrum
- Je bent in bezit van een rijbewijs B en een eigen wagen

Wij bieden
- Een bediendecontract van onbepaalde duur

-

Startdatum 2 april
Voltijdse betrekking.
Dagwerk. Na september 2018 ook avond- en weekendwerk mogelijk
Verloning volgens de wettelijke barema’s (PC 330.01.53)
Extralegale voordelen
Een aangename werksfeer en een interdisciplinair team

Hoe solliciteren?
Stuur je CV met je motivatiebrief ten laatste 25 maart per mail naar
charles.goethals@wgcdebrug.be
WGC De Brug - La Passerelle
Onafhankelijkheidstraat 144
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02/411.18.38
wgcdebrug.be

