Curamant (www.curamant.be) is een gezondheidsgroep die zelfstandig verpleegkundigen wil verenigen in één
onafhankelijke Vlaamse organisatie. Wij zijn een warme, verbindende organisatie in volle groei die hoogwaardige zorg
verleent en flexibel met mensen meeschakelt doorheen de verschillende fasen van het leven. Autonomie, vitaliteit en
kwaliteit van leven dragen we hoog in het vaandel, net als zorg met een hart én met een glimlach.
Momenteel is Curamant actief op 5 locaties in Vlaanderen, en slaat het snel de vleugels uit. Voor ons filiaal in Ronse hebben
wij momenteel een vacature voor een (m/v):

Hoofdverpleegkundige
Je functie
•
•
•
•

•
•
•

Als Hoofdverpleegkundige (intern hanteren wij de benaming Zorgcoach) werk je het zorgbeleid uit in Ronse.
Je bouwt je team van zorg- en verpleegkundigen uit, stuurt hen aan, maakt de werkverdeling op, houdt
regelmatig teamoverleg en zorgt voor de facturatie van de prestaties.
In samenspraak met de zorgbehoevende bewoner, zijn sociaal netwerk en zijn zorgprofessionals (intern en
extern) maak je een zorgplan op maat.
Je bouwt een duurzaam lokaal zorgnetwerk uit met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgprofessionals. Naast
permanente bewoners met een zorgbehoefte, zijn er ook bewoners die tijdelijk (bijvoorbeeld ter revalidatie) bij
ons verblijven.
Je bewaakt de kwaliteit van de zorgverlening en bent de contactpersoon voor de huisarts en familie inzake zorg.
In de beginfase ligt je focus op het opzetten van je zorgteam en zal je zelf ook deels mee in de zorg staan. Op
termijn kan je in de omgeving van Ronse ook de thuiszorg mee uitbouwen.
Je werkt nauw samen met de Buurtmanager, de Woonadviseur (die ook mee voor de externe contacten zorgt) en
de Leefpromotor.

•

Je profiel
•
•
•
•
•
•

Je bent een enthousiaste leidinggevende die zijn team motiveert en versterkt.
Je hebt een bachelordiploma in de verpleegkunde.
Je beschikt over de nodige leidinggevende ervaring.
Je hebt een goede kennis van geriatrische pathologie en de nodige technische vaardigheden op het vlak van
verpleegkundig handelen.
Je denkt vernieuwend over de zorg en stimuleert autonomie en zelfbeschikking bij de bewoners.

Ons aanbod
•
•
•
•
•
•

Voltijdse functie.
Salaris gebaseerd op functie en IFIC
Volledige overname van relevante anciënniteit
Gratis hospitalisatieverzekering van DKV
Maaltijdcheques van 8€ per dag
Je kan meewerken in een organisatie die baanbrekend is op het vlak van herstel en zorg en in die zin echte
maatschappelijke meerwaarde creëert.

Interesse?
Spreekt deze job je sterk aan en herken je jezelf qua capaciteiten en inzet in dit profiel? Stuur dan je CV en motivatie naar
marijke.beel@curamant.be . Wij nemen snel contact op. Je gegevens worden bewaard zolang ze relevant zijn voor de
invulling van de functie.

