Gezocht:
TOP-collega!
Coördinator diëtisten
Vacature: 2018/15 – januari 2018
Dienst: Diëtiek, campusoverschrijdend
Functie:
 Je hebt dagelijks de leiding over een 8-tal diëtisten.
 Je creëert en ondersteunt een efficiënt werkend personeelskader waarbinnen medewerkers tot effectief teamwork komen, je
coacht je medewerkers zodat ze gemotiveerd hun taken in team volbrengen. Daarnaast ben je eindverantwoordelijke voor het
uurrooster.
 Je draagt bij tot de verdere uitbouw van de dieetdienst binnen het ziekenhuis.
 Je bent een actief lid in het klinisch en organisatorisch multidisciplinair voedingsteam.
 Je staat in voor de voedingsbegeleiding en –advisering van patiënten.
 Je werkt samen met andere zorgverleners mee aan de optimale integratie van voeding in de totaalzorg.
 Je staat ook in voor een nauwkeurige administratieve opvolging van de patiënten.
Voor de overige taakinhouden verwijzen we naar de functieomschrijving ‘Verantwoordelijke zorg’, verkrijgbaar bij de dienst P & O.

Functievoorwaarden:







Je bent bachelor in de voedings- en dieetleer en kan minimum 3 jaren relevante ervaring voorleggen.
Je beschikt over een bijkomende opleiding in leidinggeven of bent bereid deze te volgen. Ervaring in leidinggeven is een pluspunt.
Je bent een sterke leider met zin voor initiatief en in staat om jouw enthousiasme op anderen over te brengen.
Je hebt een klantgerichte houding en beschikt over sterke mondelinge en sociale vaardigheden.
Je bent stressbestendig, neemt initiatief en beschikt over een goed organisatievermogen.
Je bent resultaatgericht en weet zaken professioneel, stipt en nauwkeurig af te handelen.

Contract:
 Bediendecontract van onbepaalde duur.

Jobtime:
 80%-100%

Barema:
 1.55/1.62/1.77 + 8%. Dit barema zal in de toekomst overgaan in de toepasselijke IF.IC-categorie, cfr. de cao-voorwaarden

Startdatum: In onderling overleg.
Bijkomende informatie?
David Van der Steichel – diensthoofd voeding – 03/760. 20.30
Kandidaturen (motivatiebrief én CV) kunnen via http://aznikolaas.hr-technologies.com/content/jobpage.asp?type=INT (scan de QR code om onmiddellijk toegang te krijgen
tot de job pagina) of schriftelijk ingediend worden met vermelding van het vacaturenummer bij Valérie Vermeersch, Deskundige P & O.

Koen Neve
Facilitair Directeur

Opmerking: Locatie en uurregeling kunnen wijzigen in functie van de dienstnoodwendigheden.

Ilse Waumans
Directeur Personeel & Organisatie

