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Wie zijn wij
Caritas International België behoort tot een wereldwijd netwerk van 165 christelijke organisaties, actief in 200
landen op het gebied van dringende noodhulp, heropbouw en ontwikkeling. In eigen land begeleiden wij
vluchtelingen.
Sinds 2015 beheert Caritas International een opvangcentrum voor asielzoekers in Scherpenheuvel. Het
opvangcentrum biedt aan 174 asielzoekers van verschillende nationaliteiten een tijdelijke thuis waar zij recht
hebben op materiële hulp, medisch en sociaal-juridische begeleiding en toegang krijgen tot activiteiten en
opleidingen.
Caritas International zoekt voor onmiddellijke Start-up:

VERPLEEGKUNDIGE (m/v)

Functiebeschrijving
-

-

Samen met een andere collega, sta je in voor de medische begeleiding van de begunstigden.
Je doet een individuele opvolging van elke begunstigde met betrekking tot zijn gezondheidstoestand zowel
preventief als curatief.
Je verzorgt consultaties voor begunstigden en verstrekt eerste zorgen. En indien nodig verwijs je door naar
professionele medische en psychische hulpverlening: huisarts, tandartspraktijken, psychologen en andere
externe medische partners. Je verzorgt hierin de contacten en doet de opvolging van de afspraken.
Je verstrekt de nodige medicatie en voorziet het medisch materiaal volgens de reglementen die van kracht
zijn.
Je volgt de TBC-screening en vaccinatiestatus van elke begunstigde op.
Je volgt infectieziekten op en bepaalt de te nemen maatregelen in samenspraak met Fedasil en de
centrumverantwoordelijke.
Je volgt het welzijn van zwangere vrouwen en pasgeboren baby’s op en stelt een wekelijkse verdeellijst van
babyproducten op voor kinderen tussen 0-3j.
Bij aankomst van begunstigden neem je een eerste medische intake af en bij vertrek voorzie je een out-take
zodat de continuïteit van de verzorging verzekerd blijft.
Je houdt een medisch dossier of een dossier individuele gezondheid bij en hierin respecteer je het
beroepsgeheim en privéleven van de begunstigde.
Je volgt de kosten voor medische zorgen, medicatie en materiaal op in samenspraak met Fedasil en de
hoofdzetel.

-

Je neemt actief deel aan het multidisciplinair overleg.
Je zorgt mee voor een juiste naleving van het huishoudelijk reglement door proactief te reageren en
signaleren volgens de voorgeschreven procedures.

Profiel










Je hebt een diploma in de verpleegkunde.
Je hebt een goede kennis van de meest courante MS Office pakketten.
Je bent empathisch, sociaal vaardig, communicatief en diplomatisch.
Je werkt nauwkeurig, bent analytisch en hebt een oplossingsgerichte aanpak.
Je bent georganiseerd, stressbestendig en hebt een uitstekend verantwoordelijkheidsgevoel.
Je werkt graag in team en hebt een positieve, constructieve houding.
Je beschikt over een zeer goede kennis van het Nederlands. Kennis van andere talen is een extra troef.
Je beschikt over een rijbewijs B.
Je deelt de principes van Caritas International en kiest bewust voor een multiculturele werkomgeving.

Ons aanbod





Een voltijds contract van onbepaalde duur (37,5u/week), 4/5de tewerkstelling is bespreekbaar
Uurrooster van 9u tot 17u met 1 weekdag van 12u tot 20u
Een correcte verloning aangevuld met extra-legale voordelen: groepsverzekering, maaltijdcheques,
tussenkomt in vervoerskosten.
Een gevarieerde job in een boeiende omgeving

Geïnteresseerd?
Stuur uw CV en motivatiebrief voor 15 oktober 2018 naar cv@caritasint.be met de vermelding ‘VERPLEEGKUNDIGE
SCHERPENHEUVEL’ in het onderwerp van je mail.

