Trainee Verpleegkundigen
Flexpool – Traject
Ontwikkel je talenten via ons traineetraject
Met je masterdiploma op zak en vol energie om erin te vliegen, is het vaak niet evident om meteen
een vaste afdeling te kiezen. Via je stages deed je vast al heel wat kennis op, maar nu begint het pas
echt!
Bij AZ Sint-Maarten kan je terecht in ons flexpool team. Je krijgt afwisseling, maar toch de
zekerheid van een vast contract.
Je wordt telkens voor meerdere maanden aan een dienst toegewezen. Zo kan je werken binnen
verschillende domeinen en disciplines, waarin je ervaring opdoet en waarin je bij kan leren. Jouw
ontwikkeling staat centraal! Is een project afgelopen, dan schuif je door naar een volgende boeiende
dienst binnen AZ Sint-Maarten. Zo leer je stap voor stap ons ziekenhuis kennen, van binnenin! En kan
je je verder ontwikkelen richting een leidinggevende functie, als projectverpleegkundige of
expert.
Onze troeven
▪ Een gloednieuw, modern ziekenhuis (opening nieuwbouw eind 2018) vlak naast de R6 in
Mechelen, met gratis parking voor medewerkers.
▪ Een aantrekkelijk loonpakket (IFIC barema’s) met o.a. maaltijdcheques, groeps- en
hospitalisatieverzekering en twee extra verlofdagen op 11/7 en 26/12.
▪ Als medewerker kan je gratis komen sporten in onze fitnessruimte. Met alle moderne
toestellen, zoals loopband, crosstrainer en verschillende toestellen voor krachttraining, kan je
je volledig uitleven en je batterijen opladen voor of na een shift.
▪ In ons medewerkersrestaurant Resto M! kan je lekkere warme en koude gerechten, salades,
broodjes en soep vinden tegen democratische prijzen.
▪ OSKAR zit in ons DNA! OSKAR staat voor onze kernwaarden: Openheid, Samenwerken,
Kwaliteit, Ambitie, Respect.
Klaar om je passie te laten groeien?
Solliciteer online via www.azsintmaarten.be, ga naar “werken bij” en dan naar “vacatures”.
Meer weten over de inhoud van deze functie?
Neem contact met Gudrun Baert, stafmedewerker aanwerving & selectie via 015/89 12 96

