SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel:
Verpleegkundige interne geneeskunde

Bedrijfsnaam:
Maxima Medisch Centrum

Uiterste sollicitatiedatum:
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

X
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Is continu verbeteren ook jouw motto en vind je het een uitdaging om samen met ons
interessante verpleegkundige vraagstukken op te lossen? Dan maken wij graag kennis met je!

Vacature details
•
•
•

Locatie Veldhoven
Aantal uren 24 - 36
Categorie Verpleegkundigen

Als een patiënt op onze afdeling wordt opgenomen, is vaak niet duidelijk wat er precies aan de
hand is en welke behandeling nodig is. Samen met de arts en de verschillende disciplines
probeer je als verpleegkundige dit vraagstuk op te lossen. Jouw vermogen om klinisch te
redeneren is hierbij onmisbaar!
Je werkzaamheden als Verpleegkundige Interne geneeskunde
•
•
•
•
•

Als verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de totale verpleegkundige zorg van
patiënten.
Je streeft naar zelfredzaamheid en biedt begeleiding in het acceptatieproces van
chronisch zieke patiënten.
Je verzorgt alle mondelinge en schriftelijke rapportages.
Daarnaast is het begeleiden van studenten een belangrijk onderdeel van je
werkzaamheden.
We werken op de afdeling met buddysysteem; tijdens de inwerkperiode word je
gekoppeld aan twee verpleegkundigen en bewaken jullie samen je voortgang. Ook na
deze periode staat deze buddy voor je klaar wanneer je ergens tegenaan loopt of vragen
hebt.

We hebben onze verpleegkundigen gevraagd waarom zij graag op de afdeling Interne
Geneeskunde werken:
“Ik heb nooit hetzelfde briefje met ziektebeelden! Elke patiënt brengt een nieuwe puzzel, een
nieuw vraagstuk met zich mee. Dat maakt het werk op deze afdeling interessant en nooit saai.
Dat ik dit werk mag doen in een jong, enthousiast team, maakt het extra aantrekkelijk!”
“Diversiteit, dat is wat deze afdeling kenmerkt. Patiënten die bij ons worden opgenomen
hebben uiteenlopende klachten, aandoeningen en ziektebeelden. Elke dag leer ik nieuwe dingen
bij en daardoor blijft mijn baan uitdagend.”
“Ik vind het prettig dat er binnen de afdeling veel ruimte is om jezelf te ontplooien en
‘toekomstproof’ te maken, bijvoorbeeld door het volgen van een (vervolg)opleiding. Ook de
afdeling zelf is volop in beweging, kijk bijvoorbeeld naar de lean-projecten.”
Je toekomstige werkomgeving en collega’s
De afdeling Interne Geneeskunde biedt zorg aan patiënten die worden opgenomen voor de
specialismen nefrologie en algemene interne ziektebeelden. We zijn als afdeling nauw
betrokken bij de oudere, kwetsbare patiënt en gaan uit van de visie dat elke patiënt uniek is en
zo behandeld dient te worden. De afdeling maakt binnen MMC deel uit van zorggroep
Beschouwend.
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Een aantal wetenswaardigheden over ons team:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Je komt als verpleegkundige bij ons terecht in een hecht team met 30 collegaverpleegkundigen. Met een groot deel van de verpleegkundigen jonger dan 30 jaar
kunnen we onszelf een jong en dynamisch team noemen!
We werken nauw samen met andere afdelingen en specialismen, zoals Dialysecentrum
Máxima, urologie, chirurgie en de oncologieafdeling. Veel ziektebeelden komen op onze
afdeling samen, zoals maag-, darm- en leverziekten, diabetes en nieraandoeningen.
Collega’s met wie je regelmatig samenwerkt, zijn artsen en arts-assistenten,
(geriatrie)fysiotherapeuten, zorgassistenten, secretaresses, voedingsassistenten en de
kwaliteitsfunctionaris.
Onze verpleegafdeling biedt ruimte voor 28 patiënten.
Om ervoor te zorgen dat patiënten in beweging blijven en op een laagdrempelige manier
oefeningen kunnen doen, heeft een verpleegkundige van onze afdeling het Maximaal
Mobiel Circuit ontwikkeld. Als eerste afdeling binnen MMC bieden we onze patiënten
beweegcircuits aan.
Specialistische zorg voor de oudere patiënt is voor ons een belangrijk speerpunt. Een
aantal verpleegkundigen van onze afdeling maken daarom deel uit van het
Geriatrieteam van MMC.
We zijn op de afdeling gestart met het Hospital Elder Life Program (HELP-project), een
uniek programma om een delier bij oudere patiënten te voorkomen.
Als verpleegkundige word je actief betrokken bij veranderingen en ontwikkelingen in het
team. Zo hebben we als afdeling onze eigen maandelijkse projectennieuwsbrief, een
tweewekelijkse algemene nieuwsbrief en een eigen intranetpagina. Uiteraard vinden we
het fijn als je zelf ook betrokken bent en inbreng levert.
We hebben vanuit de afdeling veel oog voor zorgzwaarte, stellen onszelf regelmatig de
vraag “waarom doen we iets en doen we dit juist?” en passen waar mogelijk onze
werkprocessen aan. Ook zijn er meerdere werkgroepen actief, bijvoorbeeld de
werkgroep die onderzoekt of een overdracht ‘aan het bed’ (waarbij de patiënt ook
inbreng heeft) werkt.
We zijn als afdeling trots op de complimenten die we kregen van Keuringsinstituut NIAZ
over de goede kwaliteit van zorg binnen MMC én binnen onze afdeling.
Deze functie past bij je als

•
•
•

•
•

Je een gediplomeerd verpleegkundige bent en in het bezit bent van een geldige BIGregistratie.
Je soepel inspeelt op veranderingen in werkwijzen en procedures, zoals het werken met
een nieuw elektronisch patiëntendossier of aangepaste protocollen.
Je flexibel inzetbaar bent in alle diensten. We werken op de afdeling met drie diensten;
een dagdienst, late dienst en nachtdienst. Gemiddeld werk je een keer per maand een
aantal nachten. Binnen MMC roosteren we volgens de cao en op een gezonde manier,
wat betekent dat we zoveel mogelijk rekening houden met je eigen voorkeuren en
wensen.
Je jezelf in de toekomst wilt blijven ontwikkelen door het volgen van een opleiding,
bijvoorbeeld tot geriatrieverpleegkundige, diabetesverpleegkundige of palliatief
verpleegkundige (dit is een pre, geen vereiste).
Je ziekenhuiservaring hebt (dit is een pre, geen vereiste).
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Herken jij jezelf in bovenstaande punten, ben je enthousiast over onze afdeling en deel jij onze
visie dat elke patiënt uniek is? Dan maken we graag kennis met je!
Waarom kies je voor MMC?
•
•
•
•
•
•

Wij zijn een STZ-ziekenhuis (met locaties in Veldhoven en Eindhoven) met meerdere
topklinische functies. Onze ruim 3400 medewerkers, waaronder ruim 200 medisch
specialisten, leveren iedere dag weer hoogwaardige en vernieuwende zorg.
Ons doel is om Brabant gezonder te maken, we doen dan ook veel ter preventie.
We werken steeds meer vanuit waardegedreven zorg, waarbij samenwerking tussen
verschillende afdelingen (maar ook verschillende zorgpartners) essentieel is.
Als opleidingsziekenhuis bieden wij diverse (vervolg)opleidingen aan, daarnaast vinden
wij het belangrijk dat iedere medewerker zich blijft ontwikkelen. Wij stimuleren en
faciliteren dit.
Wij bieden een mooi arbeidsvoorwaardenpakket. Deze functie is ingeschaald in FWG 45.
Wij bieden het beste van twee werelden: ruimte voor ontwikkeling, innovatie en
wetenschap binnen een vertrouwde, transparante en laagdrempelige omgeving.

Lees meer over MMC…
Interesse?
Heb je interesse in deze functie bij MMC? Dan ontvangen we je sollicitatie graag zo spoedig
mogelijk via onderstaande sollicitatiebutton.
Wil je meer informatie over deze vacature? Bel of maak een afspraak met Hanny Metz-van
Oort, afdelingshoofd, te bereiken via telefoonnummer (040) 888 9321.
Voor iedere medewerker die wij aan willen nemen gaan we referenties na, vragen we een VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag) op en controleren we (indien van toepassing) het beroepsregister.
Solliciteren
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