Medikuregem zoekt een tweetalige verpleegkundige-diabeteseducator
(m/v/x) voltijds of 80 %, vanaf januari 2021
Indienen kandidaturen tot en met 12/12/2020
Wie zijn wij?
Medikuregem is een wijkgezondheidscentrum in Kuregem (Anderlecht). Het
team bestaat uit huisartsen, verpleegkundigen, diëtiste, maatschappelijk
werker, psychologen, gezondheidspromotor, diabetes-educator,
administratief- en onthaal medewerkers. Wij werken in het forfaitair

betalingssysteem. Toegankelijkheid en multidisciplinair samenwerken staan
centraal in ons zorgconcept. Gezondheid is meer dan enkel een individuele
en curatieve aangelegenheid. Daarom bouwen wij ook een preventieve en
buurtgerichte werking uit. Meer info op www.medikuregem.be.

Op dit ogenblik verzorgen wij ongeveer 4.400 patiënten. Wij bereiken qua
leeftijd, origine en sociale klasse een gezonde en boeiende mix.
Medikuregem is lid van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra. Meer info
op www.vwgc.be.

Functieomschrijving
Verpleegkundige zorgverlening: preventieve en curatieve totaalzorg om de
patiënten hun gezondheid en welzijn te herstellen.
Individuele consultaties en verzekeren van de continuïteit van de zorg in
gezamenlijk overleg met de collega’s.
Opvolging diabetespatiënten in samenspraak met de huisartsen.
Gezamenlijk overleg rond patiënten en rond medisch beleid.
Registratie en bijhouden medisch dossiers (GMD, EMD)
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Meewerken aan individuele preventie binnen de praktijk en aan
gezondheidspromotie naar specifieke doelgroepen en advies verlenen in
kader van initiatieven ivm preventie en gezondheidsvoorlichting en promotie.
Huisbezoeken bij patiënten die zich niet of moeilijk naar de praktijk kunnen
verplaatsen.
Aanwezig op de maandelijkse teamvergadering op dinsdagmiddag.
Aanwezig op het wekelijkse medisch overleg op donderdagmiddag.

Profiel


Je bent gegradueerde in de verpleegkunde (HB05) of je bezit een bachelor- of
masterdiploma in de verpleegkunde.



Je beschikt over een postgraduaat diabeteseducator of bent bereid om die
binnen korte termijn te behalen.



Je bent tweetalig Nederlands-Frans, andere talen zijn een pluspunt.



Je bent beschikbaar voor voltijdse of 80% tewerkstelling.



Je bent leergierig en bereid om je verder te ontwikkelen en te ontplooien.



Je kan autonoom werken en hebt een goed organisatievermogen.



Je beschikt over een hoog probleemoplossend vermogen.



Je bent communicatief, sociaal vaardig en collegiaal.



Je hebt zin voor initiatief en werkt graag in teamverband.



Je bent integer, discreet en je hebt een hart voor de patiënten en collega's.



Je beschikt over basis ICT-kennis (Word-Excell-EMD)



Je hebt een open geest



Je onderschrijft de visie van een wijkgezondheidscentrum



Je bent bereid om te werken met EMD



Je bent geïnteresseerd in gezondheid in al zijn facetten.



Je hebt een ruime belangstelling voor het sociale en voor de mens in een
uitsluitingssituatie.



Je wil werken met mensen in armoede



Je bent bereid tot samenwerking met verschillende disciplines



Je bent bereid tot verdere scholing en vorming



Je bent bereid tot het werken buiten de kantooruren en in thuisverpleging
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Wij bieden


Een aangename en boeiende werkomgeving in een multidisciplinair team



Een contract van onbepaalde duur, voltijds (38u) of 80 %



Loon volgens IFIC-barema klasse 14/14B - PC 330, barema 1.55-1.61-1.77
(verpleegkundige).



Maaltijdcheques



100% tussenkomst kosten woon-werkverkeer met openbaar vervoer
Hoe solliciteren?
Stuur uw motivatiebrief en CV naar Truus Roesems, Algemeen coördinator,
Truus.Roesems@MediKuregem.be ten laatste 12/12/2020.
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