augustus 2012
AZ Nikolaas biedt, dankzij meer dan 2300 medewerkers en 200 artsen, op een gedreven en
deskundige wijze specialistische gezondheidszorg en dringende medische hulpverlening aan
gehospitaliseerde en ambulante patiënten. Naast de centrale vestiging in Sint-Niklaas zijn er ook
campussen in Temse, Hamme, Beveren en Sint-Gillis-Waas.
Momenteel heeft het AZ Nikolaas een vacature voor een (M/V):

Verpleegkundige
palliatief supportteam
Dienst : Palliatief support team, campus Sint-Niklaas
Functieomschrijving :
Binnen het palliatief supportteam team werk je mee aan de volgende taken:
- je staat in voor de ondersteuning van de hulpverleners (zowel individueel als in groep) en stuurt bij
waar nodig rekening houdend met de verschillende invalshoeken
- je wisselt, op diplomatische wijze, informatie en advies uit met medewerkers van de verschillende
disciplines
- je geeft educatie aan professionelen, patiënten en familieleden vb omtrent pijn-en
symptoomcontrole, existentiële zorg, …
- je staat in voor de begeleiding van de patiënt/naasten in complexe situaties

Functievoorwaarden:
-

Je bent een bachelor in de verpleegkunde
Je hebt ervaring in de palliatieve zorg en bent bereid je verder te vervolmaken in de diverse facetten
(symptoomcontrole, psychosociale en spirituele begeleiding)
Je kan voldoende weerbaar en kwetsbaar zijn en bent constructief ingesteld
Je beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden en kan goed omgaan met verschillende
standpunten (conflicthantering)
Je bent vaardig in het coachen van groepen
Pedagogische vaardigheden zijn een voordeel
Je bent bereid om nauw samen te werken in team (palliatief supportteam, vrijwilligers,
thuiszorgdiensten, palliatieve eenheid, …)

Aanbod:
Wij bieden een bediendekontrakt van onbepaalde duur met als jobtime 60% in een vooruitstrevend en
dynamisch ziekenhuis waar ruimte is voor ontplooiing en waardering voor jouw kennis en ervaring.
Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Lut van de Vijver, zorgmanager (03 760 28 62) of Ingrid
Mels, diensthoofd palliatief support team (03 760 27 57)

Interesse ? Solliciteer dan zo snel mogelijk via onze website www.aznikolaas.be . Voor
meer informatie omtrent de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met Martine
D’hollander, deskundige Personeel en Organisatie, op 03 760 79 02

