PALLIATIEVE HULPVERLENING ANTWERPEN vzw (PHA)
is op zoek naar een

VERPLEEGKUNDIGE
Deeltijds – 75%
Contract van bepaalde duur (2 jaar, waarschijnlijk verlengbaar)
Werkopdracht
-

Je werkt als verpleegkundige / palliatief deskundige in de multidisciplinaire begeleidingsequipe van PHA.
Je zorgt mee voor de intake, de ondersteuning en de follow-up van palliatieve thuispatiënten. Je legt
huisbezoeken af en je bent een aanspreekpunt voor alle betrokkenen.
Je communiceert met en adviseert aan hulpverleners en partnerorganisaties betrokken in de zorg van
palliatieve patiënten.
Je neemt de 24 uur permanentie mee op in een beurtrol
(als je 75% werkt betekent dit concreet een 4 à 5 weken per jaar van wacht zijn).
Je geeft kennis en kunde over palliatieve zorg door.
Je wil je engageren voor het geven van vorming.
Je kan op administratief vlak efficiënt en nauwkeurig te werk gaan.
Je werkt deontologisch en ethisch zorgvuldig.

Profiel
-

Je bent in het bezit van een diploma van gegradueerde verpleegkundige of bachelor in de verpleegkunde.
Je bent in het bezit van een getuigschrift of je bent bereid om een postgraduaatopleiding in palliatieve
zorg te volgen en hierin te slagen.
Je beschikt over een wagen.
Beroepservaring (in de thuiszorg) is een meerwaarde.
Je bent contactvaardig en bezit een empathische persoonlijkheid.
Je bent een multidisciplinair ingestelde teamspeler met mondelinge en schriftelijke
communicatievaardigheden.

Wij bieden
-

Een organisatie met enthousiaste en gedreven collega’s.
Een degelijke verloning binnen PC 330 met bijkomende extra legale voordelen.
Bijscholingskansen, inclusief verplichte 40u / jaar te volgen vorming.
Een begeleide inwerkingsperiode.
Een arbeidsovereenkomst voor bedienden, deeltijds (75% = 28,5u/week)
en van bepaalde duur (2 jaar) met kans op verlenging.
Startdatum in onderling overleg te bepalen, ten vroegste 1 juni 2017.

Interesse?
Gelieve uw sollicitatiebrief met curriculum vitae zo vlug mogelijk op te sturen naar
Palliatieve Hulpverlening Antwerpen vzw - tav Tine De Vlieger en Inne Leuris
UA Domein fort VI, gebouw Fc
Edegemsesteenweg 100, bus 2, 2610 Wilrijk
Of (bij voorkeur) per mail:
Tine De Vlieger, algemeen coördinator: tine.devlieger@uantwerpen.be
en Inne Leuris, klinisch psycholoog: inne.leuris@uantwerpen.be
Voor meer informatie: www.pha.be of bel naar 03/265 25 31 tijdens de kantooruren.

