Het Medisch Centrum St.-Jozef biedt in de
regio Zuidoost en Midden-Limburg
gespecialiseerde ambulante en residentiële
zorg aan kinderen/jongeren, volwassenen en
ouderen met psychische moeilijkheden.

Vacature verpleegkundige (M/V),
1 FTE, zorgeenheid A4

Ben je een teamspeler die graag deel wil uitmaken van een actief, dynamisch team volop
in beweging? Lees dan zeker deze vacature voor de zorgeenheid A4.
Het team van de zorgeenheid A4 biedt een kortdurende gespecialiseerde medische en therapeutische
behandeling voor de oudere zorgvrager met een ziektebeeld waarbij functionele problematiek op de voorgrond
staan. De nadruk ligt op het stellen van een diagnose aan de hand van een gegevensverzameling van patiënt en
zijn omgeving en een gerichte observaties van het interdisciplinair team. Elke oudere is uniek in zijn hulpvraag
dus een doorgedreven zorg op maat dient zich aan. De hulpvrager, zijn omgeving en hulpverleners worden
samen gebracht om samen een verantwoorde zorg en behandeling aan te bieden. Als invalshoek hanteren we
het systeem therapeutisch kader waarbij de betekenis van gedrag en wederzijds beïnvloeding centraal staat.
Om het zorgaanbod concreet gestalte te geven zijn we op korte termijn op zoek naar een verpleegkundige.

Vereisten














Je bent in bezit van een diploma verpleegkundige
Je ben energiek en enthousiast, liefst met ervaring met onze doelgroep
Je bent sociaal vaardig zowel naar zorgvragers als naar collega’s
Je hebt een zekere maturiteit en staat stevig in je schoenen
Je kan zelfstandig werken
Je bent betrokken bij je werk en kan betrokkenheid bij anderen stimuleren
Je ondersteunt je collega’s actief en hebt respect voor elkaars deskundigheid
Je bent een teamspeler
Je hebt een actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding
Je kan uit eigen beweging werkzaamheden starten en uitwerken
Je kan omgaan met stress
Je bent flexibel
Je bent bereid tot leren

Wij bieden
Een dynamische werkomgeving met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Bijkomende inlichtingen?
Voor bijkomende inlichtingen over deze vacatures kan je steeds contact nemen met Jeroen Germonpré
(hoofdverpleegkundige A4) via het nummer 089 50 91 11

Interesse?
Schriftelijke sollicitaties met motivatiebrief dienen uiterlijk 19 mei via mail toe te komen ter attentie van de heer
Jan Neven, HR Manager (sollicitatie@mc-st-jozef.be).

Het Medisch Centrum St.-Jozef voert een gelijke kansenbeleid in haar aanwervingen.

