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CENTRUM VOOR PLASTISCHE CHIRURGIE in GENT
zoekt

VERPLEEGKUNDIGE
Vaste Job - Online sinds 17 feb. 2017 - Gewijzigd sinds 17
feb. 2017

Vereiste
studies

Functieomschrijving

Professioneel
(gerichte)
bachelor (PBA)

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en flexible
verpleegkundige om ons team te versterken.
je wordt tewerk gesteld in een klein en zeer
dynamisch team. Je assisteert bij plastische
ingrepen, maar daarnaast dien je ook de postoperatieve zorgen toe, wordt je ingeschakeld in de
recovery en doe je bestellingen. Het is een zeer
afwisselende job in een aangenaam team.

Profiel
Bachelor Verpleegkundige mét ervaring in
operatiekwartier.
Kennis van Frans, Engels is een pluspunt evenals
basisvaardigheden met de computer.

Jobgerelateerde competenties
De productvoorraad opvolgen, tekorten
vaststellen Bestellingen doorgeven

https://werkgevers.vdab.be/include/vacature/55389803

Talenkennis
Frans
(zeer
goed)
Engels
(zeer
goed)
Nederlands
(zeer
goed)

Werkervaring
Minstens 2 jaar
ervaring

Contract
Vaste
Job
Contract
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De technische documenten bij een operatie
invullen en naar de betrokken persoon
doorsturen
De instrumenten en medische hulpmiddelen
volgens hun verdere behandeling verdelen
(sterilisatie of vernietiging) Het operatiekwartier
weer in orde brengen
De chirurg assisteren en instrumenten
aangeven Verpleegkundige zorgen verstrekken
Een inventaris van de instrumenten na de
ingreep opmaken
De medisch-chirurgische instrumententafel
volgens het operatieschema voorbereiden
Het operatiekwartier controleren De werking
van de uitrusting en het medisch-chirurgisch
materiaal nagaan

van
onbepaalde
duur
Voltijds

Plaats
tewerkstelling
Kortrijksesteenweg
208 9830
SINTMARTENSLATEM

De voorziene ingrepen bij het onthaal van de
persoon met een zorgbehoefte in het
operatiekwartier controleren De persoon met
een zorgbehoefte voorbereiden

Persoonsgebonden competenties
Plannen (= ordenen)
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Contactvaardig zijn
Samenwerken in een team
Zich kunnen aanpassen aan veranderende
omstandigheden (flexibiliteit)
Omgaan met stress

Aanbod
Het betreft een contract van onbepaalde duur,
verloning volgens de wettelijke barema's, bovendien
krijgt u ook een aantal extra voordelen.

https://werkgevers.vdab.be/include/vacature/55389803
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Plaats tewerkstelling
EMC2
Kortrijksesteenweg 208 9830 SINT-MARTENSLATEM
Toon op kaart

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: elien@coupurecentrum.be

Contact: Mevr. Elien Van Loocke

Solliciteren met CV.

VDAB-vacaturenummer: 55389803
Deze functie staat open voor mannen en vrouwen.
Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van
de niet-nagekeken vacatures.
Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB.

https://werkgevers.vdab.be/include/vacature/55389803
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