Verpleegkundigen
Bedrijf
Als Vlaamse Openbare instelling biedt het UZ Gent een innovatieve werkomgeving: hightech, een levendige
academische werking, en met aandacht voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Maar ook met aandacht voor
jouw ambities.
Als openbare instelling werkt het UZ Gent met het systeem van wervingsreserve. Om vacatures voor
verpleegkundigen en vroedvrouwen in te vullen, doen we dus beroep op deze wervingsreserve. Zo kunnen we
openstaande vacatures snel invullen. Elk jaar werven we meer dan 100 verpleegkundigen en vroedvrouwen aan.
Om deze wervingsreserve permanent aan te vullen, organiseren we het hele jaar door selectiegesprekken en
publiceren we steeds vacatures voor verpleegkundigen en vroedvrouwen op onze website. Als gevolg van dit
systeem, kan het soms gebeuren dat je als geslaagde kandidaat niet onmiddellijk wordt aangeworven, maar dat
je dus in de wervingsreserve opgenomen wordt.
Hoe werkt een wervingsreserve?
De kandidaten die een positief resultaat hebben behaald na het selectie-interview, worden opgenomen (en dus
gerangschikt) in de wervingsreserve. Die is één jaar geldig. De rangschikking is afhankelijk van de score die je
behaalt tijdens het selectie-interview (hoe beter je selectie-interview, hoe hoger je rangschikking) en van de
datum van selectie.

Functiebeschrijving
Je kan tewerkgesteld worden op één van de diensten van de volgende Sectoren:
- Sector Bloed, ademhaling en spijsvertering (BAS)
- Sector Bewegingstelsel (BS)
- Sector Hoofd, hals en zenuwstelsel (HHZ)
- Sector Kritieke Diensten (KS)
- Sector Man, Vrouw en Kind (MVK)
- Sector Metabole en Cardiovasculaire Aandoeningen (MCA)
- Klinische Ondersteunende sector (KOS)






Je werkt op een hospitalisatieafdeling of een polikliniek en levert er professioneel hoogstaande zorg.
Je verricht observaties en verpleegkundige handelingen (basiszorg én technische handelingen) en
draagt bij tot de ontwikkeling van evidence-based handelen op de afdeling.
Je zorgt dat de verstrekte verpleegkundige zorg afgesteld is op de noden van de individuele patiënt.
Je werkt in een netwerk van collega's, artsen en andere zorgverstrekkers.

Als verpleegkundige kan je evolueren in diverse richtingen:








(Adjunct)-Hoofdverpleegkundige
Stafmedewerker
Projectmedewerker
Verpleegkundig specialist
Verpleegkundig consulent
Mutatiemogelijkheden naar andere afdelingen op eigen vraag

Profiel







Je bent bachelor / graduaat verpleegkunde of gebrevetteerd/gediplomeerd/gegradueerde
in de verpleegkundige.
Je communiceert vlot, bent patiëntgericht ingesteld en hebt het nodige inlevingsvermogen naar de
patiënt toe.
Je bent flexibel en kan goed omgaan met stress.
Je plant en organiseert je werk vlot.
Je bent integer en werkt graag in een team.
Je hebt zin voor innovatie en neemt je verantwoordelijkheid op.

Wij bieden
Salarisschaal:
Verloning volgens de schaal C143/ C155 (gebrevetteerd/gediplomeerd/gegradueerde in de verpleegkundige) met
een minimum brutomaandloon van 1.967 euro en een maximum brutomaandloon van 3.172 euro voor een
voltijdse tewerkstelling.
Verloning volgens de schaal B111-B112-B113 (graduaat/ bachelor verpleegkunde) met een minimum
brutomaandloon van 2.133 euro en een maximum brutomaandloon van 3.684 euro voor een voltijdse
tewerkstelling.
Het brutomaandloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring.
Troeven UZ Gent:
- Aanstelling in een voltijdse statutaire benoeming (6 maanden proefperiode).
- Overname anciënniteit van openbare diensten (onbeperkt), relevante ervaring uit de privésector en als
zelfstandige (maximum 18 jaar anciënniteit) en toekenning van twee jaar fictieve anciënniteit.
- Gratis hospitalisatieverzekering en gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
- Gestructureerde inscholingsprogramma's en een gevarieerd vormingsaanbod.
- Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling: 26 dagen verlof + 12 dagen recuperatiedagen (40
urenweek ipv 38 urenweek). Officiële feestdagen + decretale feestdagen (11/07, 02/11, 15/11, 26/12) + 2 halve
dagen Gentse Feesten.

Contact
Zin om deel uit te maken van ons dynamisch team?
Stuur ons dan vandaag jouw gegevens (cv en vereiste diploma's) en motivatiebrief elektronisch door via deze
jobsite. Om de snelheid van de procedure te garanderen is het van belang dat je dossier volledig is,
gelieve dan ook je diploma toe te voegen aan je inschrijving.
Heb je nog vragen ?
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
Mevr. Marleen Van Meenen
Directie Verpleging
De Pintelaan 185
9000 Gent
tel. 09/332 21 88

