Vacature
Pallion vzw - Palliatieve Zorg Limburg beoogt de beste palliatieve en levenseindezorg op maat
van elke patiënt en familie in Limburg: zorg waarbij de kwaliteit van leven centraal staat met
aandacht voor lichamelijke, psycho-emotionele, sociale en existentiële noden. De organisatie
staat aan het roer van de uitbouw van een palliatieve zorgcultuur en faciliteert hiertoe de
samenwerking tussen de betrokken actoren in de regio.
Ben jij op zoek naar een uitdagende job binnen palliatieve zorg? Solliciteer dan bij Pallion!

Verpleegkundige/Deskundige palliatieve zorg
24 u/week - onbepaalde duur

Je werkt in het team zorg nauw samen met collega verpleegkundigen/deskundigen en staat in voor
een optimale zorg voor patiënt, naasten en betrokken hulpverleners.

Ondersteuning van de patiënt en naasten
• Ondersteunt de patiënt, naasten en betrokken zorgverleners inzake comfortzorg, pijn- en symptoomcontrole,
psychosociale, emotionele, spirituele zorg en bij levenseindevragen
• Legt huisbezoeken af in de provincie Limburg

Ondersteuning van de betrokken hulpverleners
• Contacteert zorgverleners om de continuïteit en kwaliteit van zorg voor patiënt en naasten te verzekeren en
vervult zo een brugfunctie binnen en tussen zorgniveaus
• Geeft advies inzake comfortzorg, pijn- en symptoomcontrole, psychosociale, emotionele en spirituele zorg
• Biedt praktische ondersteuning bij het plaatsen van een spuitaandrijver
• Deelt kennis en expertise via bedside teaching en coaching
• Stimuleert en participeert aan interdisciplinair overleg en samenwerking
• Biedt ondersteuning aan zorgverleners bij complexe of emotioneel zware begeleidingssituaties

Bijkomende verantwoordelijkheden
• Zorgt voor een juiste afhandeling van inkomende oproepen tijdens de 24u permanentie die je opneemt
in een beurtrol
• Neemt deel aan patiëntenoverleg, ochtendbriefing en interne vorming/coaching
• Houdt het patiëntendossier up-to-date
• Geeft vorming, training en opleiding inzake palliatieve zorg
• Onderhoudt en stimuleert overleg met externe partners en treedt op als ambassadeur van Pallion vzw

Jouw profiel

Wij verwachten dat jij:
• in het bezit bent van een diploma bachelor verpleegkundige
• ervaring hebt in palliatieve zorg en/of thuiszorg (sterk aanbevolen)
• meedraait in een permanentiesysteem, met occasioneel weekend- en avondwerk
• een bijzondere interesse hebt in farmacie
• zelfstandig kan werken binnen de veiligheid van een team
• strikt kan omgaan met het beroepsgeheim en deontologie
• respect kan opbrengen voor verschillende visies
• rust kan brengen in crisissituaties
• beschikt over een evenwichtige persoonlijkheid met goede communicatieve
en sociale vaardigheden
• beschikt over zelfinzicht en kan nadenken over eigen handelen en communiceren
• organisatorisch en administratief efficiënt en nauwkeurig te werk gaat
• het Office pakket (Outlook, Word, Excel en Powerpoint) beheerst

Ons aanbod:

• een organisatie met een enthousiast en gedreven team
• de nodige begeleiding en opleiding bij opstart
• deeltijdse tewerkstelling (24 uren per week)
• loonbarema volgens paritair comité 330.04 – IFIC 15
(met bijkomende premie voor de permanenties)
• maaltijdcheques
• wettelijke verplaatsingsvergoeding (over eigen wagen beschikken is noodzakelijk)
• mogelijkheid tot hybridewerk
• opleidingsmogelijkheden
• een jaarlijkse teambuilding

Interesse?

Bezorg je kandidatuur uiterlijk 18 juli 2022 aan Pallion vzw – Palliatieve Zorg Limburg,
enkel via e-mail aan: linda.symons@pallion.be.
De eerste ronde sollicitatiegesprekken is voorzien op 28 juli 2022.

Meer info?

Inhoudelijke info: Linda Symons – 011 81 94 74
Website: www.pallion.be
Locatie: Provinciehuis - Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Indien je niet geselecteerd bent, wordt jouw sollicitatie gedurende één jaar opgenomen
in onze wervingsreserve. Indien je niet wenst opgenomen te worden in onze
wervingsreserve of indien je in de loop van het komende jaar uit onze wevingsreserve
geschrapt wenst te worden, willen wij je vragen ons hierover te informeren.

