Elke dag verstrekken ruim 300 medewerkers van Samusocial gratis noodhulp en individuele
begeleiding aan meer dan 1.300 personen en gezinnen die dakloos zijn of vragen om
internationale bescherming. Samusocial is de voornaamste Brusselse operator met een
mandaat van het Gewest voor de opvang van daklozen en van Fedasil voor mensen die om
internationale bescherming hebben gevraagd.

Is het voor u belangrijk om zelf overtuigd te zijn van de opdrachten van
uw werkgever en wenst u onze teams te komen versterken?

Samusocial zoekt een

Parttime verpleger - Familiecentrum
CBD – v/m/x – Fr/Nl

Uw functie
-

Het op u nemen van de verpleegkundige zorg van de begunstigden (ouders en kinderen), het
toedienen van behandelingen en het bevorderen van de gezondheid, het zorgen voor
gezondheidsmonitoring en de overdracht van informatie tussen de verschillende interne en
externe diensten om de continuïteit en kwaliteit van de zorg te garanderen.

Uw taken omvatten de volgende aspecten :
-

-

U neemt overdag deel aan de verpleegkundige permanentie in het familiecentrum.
U gaat op verzoek van de gehuisveste gebruiker individueel bij deze langs voor een
paramedische evaluatie.
Tijdens dit interview verzamelt u een maximum aan relevante informatie (ook sociale) om de
aard van de te verlenen zorghulp beter in kaart te brengen.
U neemt de parameters (bloeddruk, temperatuur, hartslag, auscultatie, ...) en rapporteert
deze in het patiëntendossier.
U verwijst de persoon indien nodig naar de medische of sociale permanentie.
U kent de medische en sociale situatie van de bewoner.
U observeert en controleert de evolutie van de gezondheidstoestand van de bewoners.
U beheert en actualiseert het verpleegdossier (anamnese, parameters-/diabetesdossier,
behandelingsdossier, zorg- en wonddossiers).
U bent bekend met de medische protocollen, zodat u deze kunt toepassen.
U neemt deel aan wekelijkse en dagelijkse multidisciplinaire bijeenkomsten.
U zorgt voor de juiste overdracht van informatie naar uw collega's van de medische, sociale en
psychiatrische afdeling (dagelijkse rapporten, e-mails, telefoon) om de continuïteit van de
medische opvolging te waarborgen.
Elke zorgwekkende medische situatie meldt u zowel bij de verwijzer en de verpleegkundig
coördinator als bij de behandelend arts/eventueel ziekenhuis (via de dagverpleegkundige).
U signaleert en rapporteert eventuele misstanden in de gezinnen.
U zorgt voor het juiste beheer van overdraagbare pathologieën: schurft, waterpokken,
tuberculose, enz.
U staat in voor de naleving van de door de bewoner ondertekende overeenkomst en neemt
indien nodig de nodige disciplinaire beslissingen.

Uw profiel
Technische bekwaamheden…..
-

U bent in het bezit van een bachelordiploma verpleegkunde,
U heeft een goede kennis van de zorgsector,
U spreekt Frans, zowel mondeling als schriftelijk,
U kunt vlot met MS Office IT-tools werken,
Kennis van het Nederlands en/of een andere taal is een pluspunt.

Menselijke vaardigheden…..
-

U werkt graag in een multidisciplinair team (medisch-psycho-sociaal),
U bent een goede communicator, attent en empathisch,
U bent dynamisch, zelfstandig en gemotiveerd,
U heeft een uitgesproken interesse in humanitaire en sociale kwesties, dakloosheid en
kwesties in verband met de kindertijd,

Ons voorstel
-

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van drie maanden in een menselijk geëngageerde
en snel veranderende omgeving,
Uurrooster: deeltijds werk (gewenste werkdag: maandag, woensdag en vrijdag),
Vergoeding volgens het baremasysteem CP 332.02,
Er wordt rekening gehouden met jaren anciënniteit als verpleegster/verpleger,
Maaltijdcheques,
Interventie in de reiskosten van huis naar werk,
Voorkeurstarieven in ziekenhuizen van het IRIS-netwerk
Een werkplek in Brussel binnen dynamische teams.

Geïnteresseerd?
Vertel ons wat u motiveert om deel uit te maken van Samusocial !
Stuur uw curriculum vitae en uw beschikbaarheid naar het volgende adres:
jobs@samusocial.be (T.a.v. Olivier Goossens)
Samusocial zet zich in om diversiteit en respect voor verschillen te bevorderen, ongeacht afkomst,
geslacht, leeftijd, eventuele handicap, persoonlijke, culturele, filosofische en religieuze overtuigingen.
Voor mensen met een handicap worden redelijke aanpassingen voorzien. Hiervoor nodigen we
aanvragers van harte uit om ons hun noodzakelijke accommodatiebehoefte(n) mee te delen.

