VACATURE VERPLEEGKUNDIGE (M/V/X)
(DEELTIJDS 27U) PRAKTIJK
DERMATOLOGIE
Wij zijn op zoek naar een verpleegkundige (M/V) voor onze dermatologiepraktijk (Dermpat Dermatologie in
Gent)
Momenteel bestaat ons team uit twee dermatologen. Beide dermatologen voeren consultaties uit rond
algemene dermatologie en hebben daarnaast een subspecialisatie (Dr. Van den Bossche mucosale
aandoeningen en Dr. Dutré haarproblemen)
De praktijk ligt in het gebouw van het DERMPAT laboratorium voor huidpathologie.
We staan als medewerkers van de dermatologiepraktijk in nauw contact en samenwerking met de
laboratoriummedewerkers en pathologen. Het gaat om een aangenaam groeiend team.
Jobgerelateerde competenties
Administratief deel: Je zorgt voor een vriendelijk onthaal van patiënten, aanmaken van medische
dossiers, beantwoorden van telefoons, afrekenen, afspraken inplannen, e-mails beantwoorden,
briefwisseling registreren, stock-materiaal beheren, hulp bij het klaarleggen materiaal...
Medisch deel: bloedafname, verbanden aanleggen, klaarmaken medicatie, steriliseren materiaal,
steriel veld klaarleggen, assisteren bij kleine dermatologische ingrepen,…
Profiel
Diploma verpleegkunde
Je hebt een goede kennis van het Office pakket
Je hebt een perfecte kennis van het Nederlands en goede kennis van het Frans en het Engels
Je bent stressbestendig en blijft steeds klantvriendelijk.
Je bent discreet en werkt nauwkeurig
Je bent proactief en leergierig
Je komt afspraken en regels na
Je hebt een open en eerlijke manier van communiceren (bij het optreden van problemen)
Aanbod
Aangename werkomgeving en team
Een job met veel zelfstandigheid en variatie
Correcte verloning
Deeltijdse job; werkuren: 27 uur per week (even weken maandag, dinsdag 8u30 tot 17u30 (30' middagpauze),
donderdag 8u30 -12 u, vrijdag 8u30 -16u (30'middagpauze). Oneven weken: maandag, dinsdag 8u30 tot 17u30,
vrijdag 8u30 tot 16u. Kleine aanpassingen van het werkschema zijn bespreekbaar).
Geen nacht- of weekendwerk
Plaats van tewerkstelling
De praktijk is gelokaliseerd in een oud herenhuis in de Koning Albertlaan 210, 9000 Gent, vlot bereikbaar met
openbaar vervoer.
Indiensttreding: vanaf januari 2022, bespreekbaar
Gelieve bij interesse uw CV en motivatiebrief te sturen naar
Dr Marieke Dutré
dermatologie@dermpat.be

