Hoofdverpleegkundige SP Locomotorisch
Bedrijfsdetails
Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria te Halle wordt beschouwd als toonaangevend in de streek. Door onze
menselijke benadering, de transparante, respectvolle aanpak en onze professionele uitrusting staan we garant voor
een professionele zorgverlening.
Daarnaast plaatsen we deze zorgverlening centraal in onze missie die we als volgt samenvatten: ‘GIDSEN DOOR
ZORG’.
Om deze missie te volbrengen en ons huidig team te versterken zoeken wij een HOOFDVERPLEEGKUNDIGE SP
LOCOMOTORISCH.

Functie
De hoofdverpleegkundige van de afdeling Sp Locomotorisch is op verpleegkundig vlak verantwoordelijk voor de
dagelijkse werking van de afdeling, en dit conform de doelstellingen van de organisatie en de vigerende wetgeving.
Je werkt mee aan de ontwikkeling van het zorgbeleid in onze instelling en de integratie van de verpleegkundige activiteiten
Je geeft dagdagelijks functioneel en operationeel leiding aan een multidisciplinair team. Je draagt bij aan de autonomie en
responsabilisering van dit team om zo samen de gemeenschappelijke doelstellingen van het zorgproces op de afdeling te
verwezenlijken, dit in een optimale en h(echte) werksfeer.
Je staat in voor de personeelstoewijzing op de afdeling, zoals ondermeer het roulement, vakantieplanning, invulling voor
langdurig zieken, etc.
Je krijgt leiding van en rapporteert rechtstreeks binnen structureel werkoverleg aan het verpleegkundig middenkader evenals
verpleegkundig paramedisch directeur.
Je vertegenwoordigt ons ziekenhuis en de afdeling ook in relevante externe netwerken en overlegplatformen.

Profiel
Je genoot een opleiding tot Bachelor in de verpleegkundige (A1) bijvoorkeur gecombineerd met een licentie of
kaderopleiding (of je bent bereid deze te volgen binnen de 2 jaar).
Je kan terugblikken op een praktische ervaring van minimum 5 jaar.
Je kan leiding geven; hierbij motiveer je, ondersteun je en begeleid je medewerkers om de gewenste resultaten te
bereiken. Ervaring hierin vormt een pluspunt.
Je bent flexibel, discreet, geeft blijk van maturiteit en zelfstandigheid en levenslang leren is jouw motto.
Je beschikt over een flexibele, constructieve en communicatieve basishouding met zin voor diplomatie.
Je beschikt over sterke organisatorische en communicatieve vaardigheden.
Je bent ingesteld op interdisciplinair werken en bent zelf een echte teamplayer
Je werkt vlot met computer en bijhorende applicaties.

Taal
Je hebt een perfecte kennis van het Nederlands, aangevuld met een mondelinge kennis van het Frans.

Aanbod
Wij bieden een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse betrekking, 38u per week.
Jouw salaris wordt aangevuld met een pakket aan extra legale voordelen zoals: 25 dagen vakantie, gratis
hospitalisatieverzekering (na 6 maanden), groepsverzekering, bedrijfsrestaurant, gratis parking, vlotte bereikbaarheid
van ons ziekenhuis, glijdende werkuren (tussen 8u en 18u) en tal van andere voordelen en kortingen.
Daarnaast voorzien we ruime interne en externe bijscholingsmogelijkheden, werken we binnen een overlegcultuur
met vooraf geplande en gerespecteerde uurroosters en is ons ziekenhuis vlot bereikbaar met de wagen en het
openbaar vervoer.
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