Heb jij een hart voor mensen met
een beperking? Denk je graag mee
over agogische visies en kun je deze
in de praktijk omzetten?
Wil je de uitdaging aangaan om
heel individueel en op maat
aan de slag te gaan met mensen?
Wil je aan de slag in een team waarin
dialoog centraal staat?
Dan ben jij de collega die we zoeken!

Zin om eens van een andere job te proeven ? Dan is dit jouw kans !
Ebergiste is een grote zorgaanbieder vergund en erkend door het VAPH die dienstverlening aanbiedt aan volwassen personen
met een verstandelijke beperking. De zorg en ondersteuning gebeurt op verschillende locaties in de regio Gent – Deinze –
Gavere met Borgwal (Vurste) als hoofdlocatie. Wij bieden een brede waaier van begeleidingsmogelijkheden voor volwassenen,
gaande van een zorgintensieve 24-uursbegeleiding tot een mobiele interventies op de werkplek.

We zoeken voor de medische dienst op onze hoofdlocatie in Vurste:
een

verpleegkundige (voltijds vervangingscontract van 3 maanden, met kans op verlenging)

Je werkt in een team van 5 verpleegkundigen dat nauw samenwerkt met artsen en kinesitherapeuten.
Het team is de draaischijf van de medische dienstverlening aan onze bewoners: volwassenen met een matig
tot ernstige verstandelijke beperking.
Ook als laatstejaarsstudent ben je welkom in ons team ! Wil je een eerste werkervaring opdoen in een dynamisch team?
Of heb je een medische scholing achter de rug en je wil meer aandacht voor de work-life balance? Waag dan je kans
en dien je kandidatuur in om ons team te vervoegen.

Je taken als verpleegkundige in Vurste
 Je werkt mee als verpleegkundige in de dagelijkse werking van de medische dienst.
 Je organiseert en assisteert bij consultaties van artsen (intern en extern). Zowel ter voorbereiding als ter opvolging
communiceer je daarbij permanent met de begeleiders van de woongroepen. Je overlegt ook met familieleden van bewoners
en neemt actief deel aan interdisciplinair overleg.
 Je staat in voor verpleegkundige handelingen in functie van het opvolgen van de gezondheidstoestand en het welzijn van de
bewoners.
 Je volgt de bestelling en verdeling van medicatie op.
 Je draagt verantwoordelijkheid voor de jou toegewezen cliënten en bewoners.
 Je werkt actief mee op vlak van preventie, gezondheid en veiligheid.
 Buiten de voorziene werktijden kan men jou contacteren via de telefonische medische helpdesk. Je biedt dan telefonisch
ondersteuning en geeft een antwoord op de hulpvraag (beurtrolsysteem).
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Jouw profiel
 Je hebt een hart voor onze cliënten.
 Je hebt de nodige medische vakkennis en kan dit aantonen met een passend diploma, bij voorkeur bachelor verpleegkunde of
gelijkwaardig door ervaring. Ervaring in de ouderenzorg of psychiatrie is een troef. Specialisaties zoals
referentieverpleegkundige palliatieve zorg, wondzorg, … zijn een meerwaarde.
 Je voert verpleegkundige handelingen correct en accuraat uit.
 Je bent communicatief vaardig en luistert actief vanuit een open en geweldloze houding, zowel schriftelijke als mondeling.
 Je bent present en straalt een positieve, authentieke en integere houding uit.
 Je stelt je laagdrempelig en bereikbaar op en straalt dat ook uit.
 Je ben ondernemend en doortastend (zelfzeker en besluitvaardig) en stelt je collegiaal op.
 Je werkt op een efficiënte en effectieve manier, ook in stressvolle situaties.
 Het welzijn van zowel je cliënten als je collega’s staat voor jou voorop.
 Je behandelt iedereen respectvol, met een ruimdenkende en open houding t.a.v. diversiteit.
 Het hebben van een rijbewijs is een voordeel.
 Je herkent je in de waardengedreven en christelijk geïnspireerde missie, engagementsverklaring en visie van de Groep
Broeders van Liefde, en je wenst je in de geest daarvan in te zetten en te profileren.
We moedigen iedereen aan om te solliciteren. Motivatie, competenties en vaardigheden zijn belangrijker dan leeftijd, gender,
geaardheid, beperking, etnische afkomst of nationaliteit.

Ons aanbod
 Een open en aangename werksfeer met ruimte voor leerkansen, coaching, opleiding en persoonlijke groei. We stimuleren
zelfontwikkeling en zelfontplooiing. Dat alle medewerkers graag en goed werken, is hierbij de leidende drijfveer.
 Een uitdagende, gevarieerde job en enthousiaste collega’s.
 Communicatie met collega’s en artsen en ruimte voor zelfstandigheid en initiatief.
 Enkele extralegale voordelen zoals een sectorspecifiek verlofstatuut, woonwerkvergoeding en personeelsvoordelen.
 Gezinsvriendelijke uren met aandacht voor work-life balance.
 Een waardengerichte organisatie waar respect, verantwoordelijkheid, samenwerking en deskundigheid centraal staan.
 Interne mobiliteit. Door onze diverse werking - op verschillende vestigingsplaatsen en met verschillende doelgroepen zijn
loopbaanwensen steeds bespreekbaar. We zetten sterk in op een actief loopbaanbeleid en geven onze medewerkers kansen
om zich te ontwikkelen en hun loopbaan in eigen handen te nemen.

Praktisch
 Contract:
 Werkplek:
 Startdatum:
 Barema:
 Dienstrooster:

100% - vervangingscontract langdurige ziekte (3 maanden, met kans op verlenging)
Je werkt in Vurste, op een prachtig groen domein. In beperkte mate bied je ook steun in één van de andere
vestigingsplaatsen in de ruime regio Gavere-Gent-Deinze.
Zo snel mogelijk.
Verloning volgens sectorafspraken (paritair comité 319).
Dagdiensten tussen 8 en 18 uur (vroege dagdienst vanaf 8 uur, late dagdienst tot 18 uur).
Weekenddiensten beperkt en occasioneel. Je wordt opgenomen in het permanentiesysteem van de
telefonische medische helpdesk.

Ben jij onze nieuwe collega ?
Contacteer Liesbet Eeckhaut, verantwoordelijke medische dienst, via 09/389.04.46
Solliciteren kan tot 31/5/2022
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