Vacature voor verpleegkundige
Wijkgezondheidscentrum De Kaai is op zoek naar een verpleegkundige (m/v/x) voor een vaste
tewerkstelling vanaf juni (of zo snel als mogelijk).
Wie zijn wij?
Wijkgezondheidscentrum De Kaai is één van de 11 Gentse wijkgezondheidscentra. Je vindt ons in de
Bloemekenswijk.
Ons team bestaat uit huisartsen, kinesisten, verpleegkundigen, een gezondheidspromotor,
maatschappelijk werkers en administratief medewerkers. Wij werken in het forfaitair
betalingssysteem. Wij zijn lid van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra, dat wil zeggen dat wij ons
in een gemeenschappelijk zorgconcept inschrijven. In dit zorgconcept staan toegankelijkheid en
multidisciplinair samenwerken centraal. Gezondheid is meer dan een louter individuele en curatieve
aangelegenheid. Vandaar dat wij ook een preventieve en buurtgerichte werking uitbouwen en
projecten opzetten met partners uit de buurt over gezondheidspromotie. Dit maakt van De Kaai een
bruisend centrum waar de patiënt welkom is voor meer dan enkel gezondheidsproblemen. Op dit
moment verzorgen wij ongeveer 4400 patiënten.
We zijn begin 2018 verhuisd naar een nieuwbouw en kunnen je alvast een leuke werkomgeving
aanbieden.
Functieomschrijving
Als verpleegkundige maak je deel uit van een jong en enthousiast team. Je draagt bij tot een
kwalitatieve zorgverlening. Je doet zowel consultaties in het wijkgezondheidscentrum als
huisbezoeken. Ons verpleegteam is onderdeel van een multidisciplinair team en neemt ruimere taken
op zoals wondzorg, EKG, cryo, voedingsadvies, …
Taken
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je voert verpleegtechnische handelingen uit zowel op consultatie als op huisbezoek.
Je observeert en stelt een verpleegkundige diagnose.
Je werkt nauw samen met de andere disciplines.
Je werkt mee aan preventiecampagnes samen met het multidisciplinaire team.
Je draagt mee zorg voor de continuïteit en de kwaliteit van de multidisciplinaire
zorgverlening.
Je rapporteert zowel mondeling als schriftelijk over de gezondheidstoestand van de
patiënten aan collega-zorgverstrekkers.
Je adviseert onze patiënten over behandelingen en preventie.
Je stimuleert de autonomie van de patiënt.
Je werkt 1 op 4 weekends.

Profiel
•
•

Je kan je terugvinden in de visie en missie van een wijkgezondheidscentrum.
je behaalde een bachelor of HBO5-niveau in de verpleegkunde.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je kan goed organiseren en probleemoplossend handelen.
Je bezit goede luistervaardigheden en gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.
Je communiceert vlot.
Je bent een echte teamspeler.
Je neemt initiatief en kan goed zelfstandig werken.
Je hebt goede PC-vaardigheden.
Je bent stressbestendig en stelt je flexibel op.
Je kijkt met een open geest naar andere culturen en kansengroepen.
Je bent bereid tot bijleren.

Wij bieden
•
•
•
•
•

Een boeiende job in een dynamisch en jong team met een flinke dosis humor.
Bediendencontract van onbepaalde duur in 4/5de (30,5u per week) - startdatum zo snel
mogelijk.
Verloning volgens IFIC-barema categorie 14.
Maaltijdcheques en vergoeding voor woon-werkverkeer.
Tewerkstelling in een organisatie waar participatie en actieve betrokkenheid voorop staan.

Procedure
Stuur jouw motivatiebrief en CV voor 23 mei naar sollicitaties@wgcdekaai.be.
Sollicitatiegesprekken zullen doorgaan eind mei - begin juni, in onderling overleg. Hiervoor nemen we
telefonisch contact op met de kandidaten.
Voor meer info kan je terecht bij Lut Joris (coördinator) of Anaïs Verbeke (disciplinecoördinator
verpleegteam), beide te bereiken via het algemene nummer 09/216.86.50.

