De allerbeste zorgen, bij u thuis

Thuisverpleging Antwerpen zoekt collega's!
Onze ideale collega heeft…
⊕ Een diploma verpleegkunde
⊕ Een rijbewijs B én een eigen wagen
⊕ Een beetje ervaring in de zorgsector
⊕ Veel empathie en is vlot in de omgang
⊕ Ongelooﬂijk veel enthousiasme
⊕ Een gezonde dosis collegialiteit en ﬂexibiliteit
⊕ Een vlotte verbinding met Groot-Antwerpen

Functie
Als thuisverpleegkundige ben je verantwoordelijk voor het hele zorgproces:
● Je verzorgt de intake van nieuwe patiënten volgens de teamafspraken.
● Je bewaakt en stimuleert de zelfredzaamheid van de patiënt.
● Je bewaakt de draaglast en -kracht van de mantelzorger(s) dankzij heldere communicatie.
● Je neemt een coördinerende rol op voor de patiënt, in samenspraak met andere hulpverleners.
● Je bent verantwoordelijk voor de correcte administratie van de patiënt.
● Je voert de verpleegkundige handelingen uit op een kwaliteitsvolle en efﬁciënte manier
volgens doktersvoorschrift.
● Je neemt deel aan het teamoverleg en bespreekt jouw werkpunten onder begeleiding van een
teamcoach. Collega’s uit het gespecialiseerde team kunnen jou ondersteunen bij nieuwe of
minder gekende verpleegkundige technieken.

Verwachtingen
● Je bent HBO5 verpleegkundige of bachelor in de verpleegkunde.
● Je beschikt over een rijbewijs B.
● Je staat samen met je collega’s in voor de gecoördineerde patiëntenzorg.
● Je bent bereid om met andere hulpverleners te overleggen.
● Je bent verantwoordelijk, nauwkeurig en ﬂexibel.
● Je onderhoudt een goed contact met de patiënt, mantelzorger(s), hulpverleners en collega’s
dankzij jouw communicatieve vaardigheden en luistervermogen.
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Aanbod
● Een boeiende functie binnen een dynamische, snel veranderende en moderne omgeving
waar waarden als samenwerken, vernieuwing, kwaliteit en openheid centraal staan.
● Een aangenaam team met collega’s die elkaar ondersteunen.
● De mogelijkheid om jouw talenten te ontplooien binnen een regionale job.
● Een job waar passie voor mens en zorg gecombineerd wordt met zelfsturing en teamspirit.
● Dankbare patiënten onder jouw verantwoordelijkheid.
● Correcte en transparante facturatie, waarbij prestaties 15 dagen na facturatiedatum vergoed
worden.
● Steun van een grote organisatie.

Veel is bespreekbaar!
Fulltime, parttime, hoofdberoep, bijberoep …

Dit bieden wij aan…
✓ Open communicatie
✓ Een ﬂexibele werkplanning
✓ Fijne collega’s
✓ Een uitgebouwd team met de nodige ervaring en ondersteuning
✓ Ondersteuning bij het opstarten van een zelfstandige activiteit

Interesse?
Contacteer ons via onderstaande gegevens of solliciteer via onze website!
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