Wij zijn niet zo groot dat je er verloren loopt, en niet zo klein dat je snel
uitgekeken geraakt. RZ Heilig Hart Tienen heeft de juiste omvang om je meteen
thuis te voelen. Nabijheid daar draait het om. Niet alleen voor jezelf, maar ook
voor de patiënt. Samen met zowat 800 collega’s en 140 artsen geef je iedere dag
het beste van jezelf om zorg te dragen voor elke individuele patiënt. Door samen
kwaliteitsvolle zorg te leveren op de campussen in Tienen en Aarschot heeft RZ
Heilig Hart Tienen inmiddels een stevige reputatie en regionale uitstraling.

Wij zoeken voor onze campus in Tienen een

VERPLEEGKUNDIGE INTENSIEVE ZORGEN
Plaats in de organisatie

Je rapporteert aan de hoofdverpleegkundige van de dienst Intensieve Zorgen.
Taakomschrijving

Je coördineert en voert de nodige activiteiten per patiënt zorgvuldig uit aan de hand van een
zorgplan dat opgemaakt wordt in het EPD. Je geeft bijzondere aandacht aan een volledige
rapportage in het EPD.

Je houdt, bij de uitoefening van de functie, rekening met de in het ziekenhuis opgestelde en
geldende procedures, protocollen, staand orders en werkinstructies. Het updaten en optimaliseren
van deze werkafspraken behoort eveneens tot het takenpakket.

Je werkt nauw samen en je zal te allen tijde relevante informatie terugkoppelen aan de juiste
partner in het multidisciplinair team, zowel intern als extern.

Je koppelt de toegewezen informatie deskundig terug naar de patiënt en/of zijn
vertegenwoordiger.

Je volgt algemene en specifieke kwaliteitsindicatoren op, in functie van het beleidsplan. Je voert de
nodige registraties tijdig, deskundig en correct uit.

Je meldt incidenten die de patiënten- en medewerkersveiligheid in het gedrang brengen en je volgt
deze op.

Je bekwaamt je verder binnen een specifiek domein van patiëntenzorg om aldus te kunnen
optreden en handelen als referentiemedewerker.
Profiel:

Je hebt een bachelor diploma in de verpleegkunde.

Je beschikt over een BBT Spoedgevallen en Intensieve zorgen of bent bereid om deze op korte
termijn te behalen.

Jouw ervaring binnen een kritieke dienst vormt een meerwaarde.
Specifieke competenties:

Je past je vlot aan, aan snel veranderende werkomstandigheden en situaties.

Je neemt uit eigen beweging de eigen taken en verantwoordelijkheden op.

Ook onder tijdsdruk en verhoogde werkdruk blijf je effectief en efficiënt presteren.

Reageert professioneel op vragen en wensen van patiënten.
Wat bieden wij

Een voltijds contract van onbepaalde duur.

Je wordt tewerkgesteld in een middelgroot ziekenhuis in volle ontwikkeling, waar gestreefd wordt
naar een optimale balans tussen werk en gezinsleven.

Je wordt correct verloond volgens de functie en je ervaring.

Wij bieden jou een hospitalisatieverzekering, een groepsverzekering gewaarborgd loon en een
groepsverzekering pensioensparen aan, met verplichte deelname.

Er is een nauwe samenwerking voor kinderopvang met het kinderdagverblijf De Hartjes (op
Campus Mariëndal).

Je vindt ons volledige aanbod op www.rztienen.be/nl/werken-bij-ons/.
Solliciteren

Solliciteer online: www.rztienen.be/nl/werken-bij-ons/vacatures.

Wens je bijkomende informatie, neem dan contact op met de dienst HR op (t) 016 80 90 68.

