VACATURES
Het AZ Sint-Lucas te Brugge is een autonoom, middelgroot privaat ziekenhuis met een moderne
bedrijfscultuur en christelijke levensvisie. Patiënten kunnen er in de 422 erkende bedden en het sterk
uitgebouwde dagziekenhuis verzorgd worden. Daarnaast telt het AZ Sint-Lucas verschillende erkende
ziekenhuisfuncties en tal van samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen. Het AZ Sint-Lucas is in
het bezit van het NIAZ-kwaliteitslabel.
Momenteel is er een vacature voor een:

VERPLEEGKUNDIGE
Raadpleging Plastische en Reconstructieve Heelkunde
(voltijds – onbepaalde duur)
Functie
U werkt als verpleegkundige op de raadpleging Plastische en Reconstructieve Heelkunde, waarbij u voor
1/3e wordt ingeschakeld in de privépraktijk van de artsen.
U onthaalt de patiënten en geeft toelichting over de geplande onderzoeken.
U staat in voor de medische assistentie tijdens de onderzoeken.
U verzorgt de nazorg van de patiënt en de afhandeling van het onderzoek.
U werkt het onderzoek administratief af, zoals bv. de onkostennota’s.
Samen met de andere verpleegkundigen vult u de voorraad aan van de medisch-verpleegkundige
materialen.
Profiel
U bent verpleegkundige met een diploma op A2- of op A1-niveau (gediplomeerd, gegradueerd of
bachelor).
Enkele jaren ervaring op een verpleegkundige of medico-technische dienst strekken tot aanbeveling.
U bent bereid om 1 dag per week te werken in de operatiezaal.
U heeft een esthetisch oog en belangstelling voor cosmetiek.
U neemt verantwoordelijkheid en kunt zelfstandig werken.
U bent professioneel en tactvol; een klant- en patiëntvriendelijke instelling is u eigen.
U bent geboeid door de mogelijkheden om bij te leren en u te vervolmaken.
Aanbod
Wij bieden u een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
Een boeiende en gevarieerde functie met een motiverende verantwoordelijkheid, in een stabiele en
professionele werkomgeving.
Vergoeding volgens het IF-IC loonmodel.
Gratis ruim dekkende hospitalisatieverzekering.
Interesse?
Solliciteer dan bij voorkeur via onze site www.stlucas.be/jobs vóór 16 oktober 2019. Vergeet niet uw cv en
motivatiebrief toe te voegen.
Of stuur zo snel mogelijk uw gegevens met beschrijving van opleiding en ervaring naar: personeelsdienst AZ
Sint-Lucas Brugge, t.a.v. Kirsty Moerman, Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge.
Wij garanderen u volledige discretie.

