Vacature

OLV Ziekenhuis

Hoofdverpleegkundige hemodialyse (M/V) Campus Aalst
Ben je op zoek naar een leuke en boeiende job als hoofdverpleegkundige waarbij je de verantwoordelijkheid draagt
over een afdeling en een team, waarbij je je vaardigheden in het aansturen van mensen kan combineren met het
optimaliseren van de zorg voor patiënten? Hecht je veel belang aan Professionalisme, Respect, Integriteit en
Samenwerken? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Binnen ons ziekenhuis zijn we steeds op zoek naar mensen met een passie voor zorgverlening én zijn/haar
medemensen. Wij zijn op dit ogenblik op zoek naar een enthousiaste collega om aan de slag te gaan als
hoofdverpleegkundige op de afdeling hemodialyse.
Zoek niet verder, wij bieden je een gevarieerde job met aantrekkelijke voorwaarden, de mogelijkheid jezelf
voortdurend te ontplooien en dit alles binnen een ziekenhuis waar kwaliteit, efficiëntie, excellentie en innovatie
kernbegrippen zijn.

Taakomschrijving








Je staat samen met je collega's in voor het organiseren van een kwalitatieve verpleegkundige totaalzorg aan
patiënten.
Je coacht je team medewerkers. Je draagt zorg voor hun inzet en samenwerking. Je hebt oog voor opleiding,
begeleiding en ontwikkeling van medewerkers.
Je draagt de verantwoordelijkheid over de totale organisatie en werking van de afdeling.
Je hebt oog voor de kwaliteit, de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de continuïteit van de verleende
verpleegkundige zorg aan patiënten.
Je realiseert de objectieven van de afdeling binnen de opgegeven budgetten, richtlijnen en beleidskaders van
de directie. Je participeert aan de verdere uitbouw van de visie van de afdeling.
Je werkt in een multidisciplinaire setting en streeft naar een goede communicatie en verstandhouding tussen
alle partijen. Je werkt nauw samen met het betrokken artsenkorps.
Je rapporteert aan de zorgzonemanager.

Profiel









Je hebt een diploma van Bachelor in de (ziekenhuis) verpleegkunde.
Je bent houder van een voor de functie wettelijk erkend universitair diploma, Master in de Verpleegkunde
en/of Master in het beheer en beleid en/of je hebt een kaderopleiding gevolgd.
Je hebt minimum 10 jaar ervaring als lid van een verpleegkundig team binnen een ziekenhuis, waarvan enkel
jaren binnen een dialyseafdeling.
Ervaring in een leidinggevende functie is vereist.
Je bent dynamisch en ondernemend. Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en je ontplooit initiatieven.
Je bent een uitstekend organisator die efficiënt kan plannen, organiseren en vooruitgang opvolgen.
Je bent stressbestendig en handelt efficiënt en kordaat onder tijdsdruk en bij emotionele belasting.
Je bent een integere en flexibele medewerker die collegiaal is ingesteld en zich vlot weet te integreren in het
team.

Aanbod
Het betreft een voltijds contract van onbepaalde duur.
Al onze vacatures zijn te raadplegen op onze website www.olvz.be
Rechtstreekse link: Hoofdverpleegkundige hemodialyse
Hoofdverpleegkundigen genieten in het OLV Ziekenhuis van een flexibel voordelenplan in functie van hun behoeften.
Meer info via flexibel-voordelenplan-voor-hoofdverpleegkundigen

Contact
U kan contact opnemen met Mevr. Nele Palsterman, Operationeel Verantwoordelijke endocrinologie, nefrologie,
pneumologie op het nummer 053/72 70 40

Solliciteer via onze website

