VZW Wagenschot vormt als Pedagogisch Centrum de draaischijf voor verschillende
initiatieven op opvoedkundig en onderwijs vlak. Deze initiatieven richten zich naar
jongeren en gezinnen waar gedrag- en emotionele problemen een rol spelen.

Zoekt voor MFC Heynsdaele – Ronse

1 VERPLEEGKUNDIGE V/M/X
DEELTIJDS – ZIEKTEVERVANGING
Binnen PC Wagenschot kom je terecht in een pluralistische organisatie voor jongeren en
jongvolwassenen met gedrags- en emotionele problemen. Wij streven er naar om samen op een
methodische en zorgzame manier nieuwe kansen te creëren met en voor onze jongeren.
Je bent tewerkgesteld in MFC Heynsdaele te Ronse. Als verpleegkundige voer je preventieve en
curatieve verpleegkundige handelingen uit om de algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid van
de jongeren en personeel te bevorderen. Je voornaamste taken hierbij zijn:
- Het organiseren van de intake van nieuwe jongeren in de Medische Dienst om relevante
medische gegevens te verzamelen
- Uitvoeren van verpleegkundige taken naar de individuele jongeren toe om hun
gezondheidstoestand te onderhouden of bevorderen
- Contacten met de thuissituatie onderhouden omtrent medische opvolging
- Plannen van medische consulten
- Opvolging medicatie en medicatieverdeling, in overleg met collega artsen.
- Acties binnen het MFC om de gezondheidstoestand van de jongeren te bevorderen
- Uitvoeren van medisch-administratieve taken om medische kosten en verzekeringsformaliteiten
af te handelen, administratieve taken m.b.t. medisch handelen.
Ben jij :
 Een verpleegkundige met affiniteit voor het werken met adolescenten?
 Stressbestendig, beschik je over veel inlevingsvermogen, en heb je oog voor detail?
 Beschik je over een bachelorsdiploma in de Verpleegkunde?
 Dan ben jij de persoon die we zoeken om mee te werken binnen onze waarderende omgeving!
We verwachten een bereidheid tot bijscholing en telefonische bereikbaarheid na de
kantooruren. Je hebt de Nederlandse taal onder de knie en bent in het bezit van rijbewijs type B.
Biedt :
Ziektevervanging voor onbepaalde duur
Deeltijdse functie 19/38
Indiensttreding: zo snel mogelijk
Verloning conform regelgeving Barema Paritair Comité 319.01
Tewerkstelling in een enthousiast medisch team (bestaande uit algemeen geneesheer en psychiater)
Mogelijkheid tot opleiding
Solliciteren :
Maak uw interesse kenbaar bij Anneleen Vanmarcke (HR Verantwoordelijke campus Heynsdaele) via
vacatures@wagenschot.be met vermelding ‘verpleegkundige’. Solliciteren kan tem 21/03/2021.

