ISPAHAN PALLIATIEVE ZORGEN KEMPEN
PATERSSTRAAT 85
2300 TURNHOUT
BELGIE
Vzw Ispahan is een erkende multidisciplinaire begeleidingsequipe (MBE) binnen het
arrondissement Turnhout.
De vzw Ispahan ondersteunt alle vertrouwde hulpverleners rond de persoon in een palliatief
zorgtraject.
Onze medewerkers werken hierdoor nauw samen met huisarts, thuisverpleegkundige(n), familie en
mantelzorger(s).
De MBE kan beroep doen op een groep specifiek opgeleide vrijwilligers.
Via het palliatief netwerk van het arrondissement Turnhout (PNAT) neemt de vzw Ispahan deel aan
overlegmomenten met PST (Palliatief Support Teams) van de ziekenhuizen en WZC uit de regio om
de samenwerking tussen eerste en tweedelijn te faciliteren.
Om onze werking te kunnen garanderen, hebben wij momenteel vacature

Verpleegkundige (palliatieve zorg) – M/V/X (regio Turnhout) – 80%
Wat houdt de job in?
-

Je hebt oog voor de noden van de (palliatieve) zorgvrager vanuit een holistische visie.
Samen met de huisarts werk je aan pijn & symptoomcontrole.
Je ondersteunt de patiënt en de familie zowel informatief, psychosociaal als emotioneel.
Je staat andere hulp- en zorgverleners bij met advies en gaat hiervoor in overleg.
Je biedt actieve ondersteuning bij levens- en zinvragen.
Je werkt zo nodig samen met vrijwilligers van Ispahan.
Je wordt ingeschakeld in de permanentie.

Wat verwachten we van jou?
-

Je bent een bachelor in de verpleegkunde.
Je hebt zeer sterke interesse in palliatieve zorg en volgt/volgde hiervoor een opleiding.
Je werkt minstens 5 jaar als verpleegkundige, bij voorkeur in de thuiszorg, al staan we open
voor alle ervaringen.
Je bent in staat om te horen wat er niet gezegd wordt.
Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en weet deze in moeilijke situaties vast
te houden.
Je kunt actief luisteren en beschikt over voldoende verantwoordelijkheid.
Je bent in staat tot zelfreflectie en kan relativeren.
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-

Je bent discreet en hebt respect voor alle levensbeschouwingen.
Je houdt ervan om zowel zelfstandig als in team te werken.
Je woont in het arrondissement Turnhout.
Je hebt een flexibele werkattitude en weet dat levenslang leren een verrijking is.
Je neemt actief deel aan interne en externe overlegmomenten.
Je stelt je op als ambassadeur van onze organisatie.

Wat heeft Ispahan jou te bieden?
-

Contract van onbepaalde duur van 80%.
Een correct loon.
Overname bewezen anciënniteit.
Mogelijkheid tot het volgen van bijscholingen.
Individuele ondersteuning, coaching en verdere opleiding.
Een team met expertise waarop je altijd kan terugvallen.
Een aangename werksfeer.
Een bedrijfswagen.
Aandacht voor work-life balans.

Plaats tewerkstelling?
Arrondissement Turnhout, met hoofdzetel in Turnhout.
Interesse?
Voor meer inlichtingen neem je contact op met mevr. Patricia Van Hees, administratief
medewerker van de vzw Ispahan, Paterstraat 85, 2300 Turnhout – 014 42 66 02.
Solliciteer schriftelijk of per mail en stuur je CV met motivatiebrief naar dr. Paul Cornil op
bovenstaand adres of nog liever via email naar cornil.paul@skynet.be
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