VACATURES
Het AZ Sint-Lucas te Brugge is een autonoom, middelgroot privaat ziekenhuis met een moderne bedrijfscultuur en christelijke
levensvisie. Patiënten kunnen er in de 422 erkende bedden en het sterk uitgebouwde dagziekenhuis verzorgd worden.
Daarnaast telt het AZ Sint-Lucas verschillende erkende ziekenhuisfuncties en tal van samenwerkingsverbanden met andere
zorginstellingen. Het AZ Sint-Lucas is in het bezit van het NIAZ-kwaliteitslabel.
Momenteel is er een vacature voor een:

DIENSTHOOFD DIËTETIEK
(minimum 80% - onbepaalde duur)
Functie
U verzekert een gedragen klinisch voedingsbeleid en een correcte toepassing hiervan binnen het ziekenhuis.
U coördineert het klinisch nutritieteam en staat als diëtist in voor dieetadvies aan patiënten op de verpleegeenheid
intensieve zorgen.
U staat in voor het beheer van het maaltijdkeuzesysteem in goed overleg met het diensthoofd voeding en – hoteldiensten.
U verzekert de kwaliteit van dienstverlening intern en werkt mee aan de verbetering van de kwaliteit transmuraal en
(inter)nationaal.
U staat in voor de planning, coördinatie en opvolging van de verschillende activiteiten binnen de dienst diëtetiek.
U begeleidt, ondersteunt en evalueert de medewerkers van de dienst diëtetiek.
U brengt adviezen en voorstellen aan met betrekking tot:
o investeringen;
o personeelsinzet;
o de optimale werking van de verschillende activiteiten binnen de dienst.
U bent het aanspreekpunt van de dienst, zowel intern en extern.
U rapporteert aan de medisch directeur.
Profiel
U bent in het bezit van een bachelorsdiploma in de voedings- en dieetkunde.
U heeft minimum 5 jaar ervaring als diëtist in een ziekenhuis.
U heeft een zeer goede theoretische kennis van en uitgebreide ervaring met enterale en parenterale voedingszorg aan
ziekenhuispatiënten.
Ervaring met projectwerking is een meerwaarde.
Een goed organisatievermogen, stressbestendigheid en flexibele ingesteldheid behoren tot uw kwaliteiten.
U kunt zelfstandig, efficiënt en effectief handelen, maar u bent ook een teamspeler.
U beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden, zowel in contacten met eigen medewerkers als met
artsen, directieleden, …
U bent een dynamische, positief ingestelde persoon die in staat is om zijn/haar medewerkers te sturen, te coachen en te
enthousiasmeren, met aandacht voor respect en privacy.
U heeft een constructieve ondernemende houding en staat open voor verandering.
U behartigt de waarden van het ziekenhuis.
Aanbod
Wij bieden u een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een tewerkstellingsbreuk van minimum 80%.
Een boeiende en gevarieerde functie met een motiverende verantwoordelijkheid, in een stabiele en professionele
werkomgeving.
U mag rekenen op een degelijke opleiding en inwerkmogelijkheden binnen het ziekenhuis.
Vergoeding volgens het IF-IC-loonmodel, met overname van ziekenhuis- en andere relevante anciënniteit.
Gratis ruim dekkende hospitalisatieverzekering, aangevuld met een extralegaal voordelenpakket.
Interesse?
Solliciteer dan bij voorkeur via onze site www.stlucas.be/jobs vóór 15 februari 2021. Vergeet niet uw cv en motivatiebrief toe
te voegen.
Of stuur zo snel mogelijk uw gegevens met beschrijving van opleiding en ervaring naar: Personeelsdienst AZ Sint-Lucas
Brugge, t.a.v. Romy Petitjean, Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge.
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Rian van Schaik, diensthoofd diëtetiek, op het nummer 050 36 54 98.
Wij garanderen u volledige discretie.

