HUMAN RESOURCES DEPARTMENT
Dienst Aanwervingen en Mobiliteit
CHU Brugmann, A. Van Gehuchtenplein 4, 1020 Brussel
Ref. : RH/JVP 005-2017 Januari 2017

Het Universitair Verplegingscentrum Brugmann heeft volgende betrekkingen vacant:
INTERNE/EXTERNE VACATURE

Hoofdverpleegkundige – Intensieve Zorgen
(M/V) – 38u - COD
Toelatingsvoorwaarden









Over de kwalificatie van gegradueerde verpleegkundige (of bachelor in de
verpleegkunde) met 3 jaar effectieve praktijkervaring in de intensieve zorgen of
spoedgevallenzorg beschikken
Bijkomende kaderopleiding of een bijkomende universitaire opleiding (licentie in
ziekenhuiswetenschappen, master in gezondheidszorgen, master in volksgezondheid,
…)
Drager zijn van een gespecialiseerde beroepstitel van verpleegkundige in de
intensieve zorgen of dringende medische hulp (DBDMH)
Voldoen aan de wettelijke voorwaarden van tweetaligheid (geslaagde Selor-proef)
Slagen voor het selectie-/bevorderingsexamen
Voldoen aan het vereiste profiel voor de functie

Opdrachten
(Koninklijk Besluit van 13/07/2006)
De hoofdverpleegkundige :
 is verantwoordelijk voor de organisatie, de continuïteit en de kwaliteit van de
verpleegkundige activiteit binnen zijn team, die hem door de Directie van het
Verpleegkundig en Paramedisch Departement wordt toevertrouwd ;
 is verantwoordelijk voor de toezicht en de evaluatie van zijn team ;
 werkt aan de uitwerking van het verpleegkundig beleid in het ziekenhuis en de
toepassing ervan binnen zijn team ;
 ziet erop toe dat de activiteit van de zorgen binnen het team overeenkomen met de
visie, de strategische kaart van de VPD alsook met de evoluties en verwachtingen
van de maatschappij ;
 vervult zijn taak in nauw contact met de geneesheren en de verantwoordelijken voor
de verschillende departementen van het ziekenhuis ;
 is actief in de institutionele en transversale projecten.




Hiërarchie: Diensthoofd Verpleegkunde
Uurrooster: onregelmatig
Indiensttreding: onmiddellijk

Vereiste profiel voor de functie





Bekwaamheden:

teambeheer en leiderschap

communicatie (gesproken en geschreven)

om zich als centrale coördinator ten opzichte van de andere disciplines te
positioneren en dit in nauwe samenwerking met zijn wederpartijen van
dezelfde discipline (multidisciplinaire medewerking)

om transversaal, op het niveau van de discipline maar ook binnen de VPD
te werken

aanpassing
en
identificatie
van
de
prioritaire
aanvragen
(dringend/belangrijk)

voor de inter-personele betrekkingen (o.a. motivatie van de collega’s,
preventie van conflicten, gerichte delegatie, …)

werkorganisatie

uitwerking en toepassing van doelstellingen

aanpassing
aan
de
veranderingen/onvoorziene
gebeurtenissen
(flexibiliteit)
Expertise ontwikkelen in de specificiteit van de intensieve zorgen
Bijkomende troeven:

ervaring in teambeheer

bijkomende opleidingen

dynamisme, creativiteit

nauwgezetheid en volharding

voortreffelijkheid in de technische en praktische verpleegkunde

Bezoldigingsbarema



Gelijkgesteld met de graad van: Hoofdverpleegkundige
Jaarlijkse bedragen op voltijdse basis: Baremaschaal (Sociaal Handvest): BH8’
Min. : 36670,81€ geïndexeerd
Max. : 56444,92€ geïndexeerd
Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.
Huidige index: 1.6406

Afsluitingsdatum : 03/02/2017

Modaliteiten voor de indiening van de kandidaturen : Gelieve uw kandidatuur
rechtstreeks in te geven op de website of op de intranet-site van het UVC Brugmann via
de vacature in kwestie (CV en gemotiveerde brief).
Examenstof: Bijkomende inlichtingen over de examenstof kunnen op eenvoudige vraag
verkregen worden op de Afdeling Human Resources (02/477.26.76).
Onderhavige oproep dient aan alle personeelsleden ter kennis gebracht te worden. De
diensthoofden zullen erover waken dat deze informatie eveneens aan hun teamleden
wordt medegedeeld.
Francis DE DREE
Algemeen Directeur

