WGC Malpertuus zoekt een verpleegkundige
19 uur – tot eind april 2023
Wil je ook een verschil maken in een uitdagende buurt in Gent?
In het wijkgezondheidscentrum Malpertuus vzw bieden we sinds mei 2016 toegankelijke en wijkgerichte
eerstelijnsgezondheidszorg aan.
Ons enthousiast team bestaat uit 5 huisartsen en een HAIO, 3 kinesitherapeuten,4 verpleegkundigen,
gezondheidspromotor, maatschappelijk werker en administratieve medewerkers.
Intussen tellen we meer dan 2500 ingeschreven patiënten en we zijn in volle groei.
Het werkingsgebied is regio Brugse Poort, Rooigem, Mariakerke, Drongen.

Taken en verantwoordelijkheden:
- Huisbezoeken en centrumzorg met oog voor het verzekeren van de continuïteit (bloedafnames, EKG,
toiletzorg, wondzorg, wratjes, oorspoelingen,…).
- Afstemmen van de zorg in het multidisciplinair team
- Intern/extern overleg en interdisciplinaire samenwerking in de zorg voor patiënten
- Administratief: registreren en rapporteren in multidisciplinair medisch patiëntendossier.
Profiel:
- Gediplomeerd verpleegkundige
- Bijzondere beroepsbekwaamheden en/ of extra specialisaties zijn een pluspunt. Meer bepaald zijn we
op zoek naar een diabeteseducator; of iemand met een passie voor diabeteszorg.
- Je bent geëngageerd, flexibel en een actief teamlid
- Je bent enthousiast om mee te werken aan de verdere uitbouw van de verpleegdiscipline en om samen
te werken met de andere disciplines
- Je zet je in voor gezondheidswinst en doelgerichte zorg bij de patiëntenpopulatie van WGC Malpertuus
- Je hebt een open en positieve ingesteldheid ten aanzien van maatschappelijk kwetsbare groepen
- Goede talenkennis: Nederlands, Frans, Engels,…
- Je bent vertrouwd met courante IT-toepassingen en EMD
- Je hebt een visie in lijn met deze van de wijkgezondheidscentra:
https://vwgc.be/wijkgezondheidscentrum/concept-wijkgezondheidscentrum/
Wij bieden:
- Een inspirerende werksfeer in het tofste team met ruimte voor eigen initiatief en inbreng in de
organisatie
- Een moderne praktijk in een bruisende buurt
- Een vast uurrooster van maandag tot vrijdag tussen 8u-19u (mogelijks met 1 op 4 weekends
telefonische wacht)
- Een vaste verloning (bediendencontract, PC 330 – IFIC klasse 14) met overname van relevante
anciënniteit + maaltijdcheques + fietsvergoeding
- Contract van 6 maanden, met een mogelijkheid tot verlenging
- Contract van 19u/week, uurrooster in onderling overleg.

Indiensttreding: Zo snel als mogelijk, in onderling overleg te bepalen
Plaats van tewerkstelling: Brugsesteenweg 214 - 218, 9000 Gent
Interesse?
Voor meer info kan je terecht bij onze verpleegkundigen: verpleging@wgcmalpertuus.be of per
telefoon (09/277.97.77)
Solliciteren doe je tegen 21/11/2022; met motivatiebrief en CV naar
kaat.vansynghel@wgcmalpertuus.be en verpleging@wgcmalpertuus.be
Ons wijkgezondheidscentrum: www.wgcmalpertuus.be

