Als regionaal ziekenhuis op mensenmaat presteren wij bijzonder goed. In onze professionele
kwaliteitszorg denken wij niet alleen aan de patiënten, maar ook aan onze eigen medewerkers. Op die
manier creëren wij een vertrouwensrelatie en een gezonde sfeer waarin het aangenaam werken is.
Wij zijn op zoek naar een (m/v):

MEDEWERKER SOCIALE DIENST
Vervangingscontract (zwangerschap) – deeltijds 80%
Functie:
 Je bent bevoegd voor de sociale aangelegenheden, met focus voor de afdelingen geriatrie en
cardiologie. Aanvullend werk je ook nauw samen met de collega’s van de sociale dienst voor wat
betreft geheugenscreening.
 Je biedt ondersteuning in de sociale aangelegenheden van andere ziekenhuisdiensten bij drukte
en afwezigheid van je collega’s.
 Je onderzoekt de sociale situatie van de patiënten op de afdelingen.
 Je begeleidt en assisteert de patiënten in de toepassing van het sociale zekerheidsrecht.
 Je bent verantwoordelijk voor de ontslagbegeleiding van de patiënten op de afdelingen.
 Je werkt nauw samen met externe partners en diensten.
 Je zorgt mee voor de continuïteit binnen de sociale dienst.
Profiel:
 Je bent in het bezit van een diploma bachelor sociaal werk/maatschappelijk werk.
 Je plant en organiseert je werk vlot en zelfstandig, maar werkt ook graag in een team.
 Je houdt van afwisseling en beschikt over een brede kennis binnen sociale zorgverlening.
 Je bent communicatief sterk, patiëntgericht en beschikt over een uitstekend inlevingsvermogen
t.o.v. de patiënt.
 Je hebt basiskennis van de courante informaticatoepassingen.
 Ervaring in een ziekenhuis is een meerwaarde.
Wij bieden:
Een job in een moderne en groeiende organisatie ● Salaris volgens barema’s IFIC categorie 14 ●
Maaltijdcheques ● Collegiale werksfeer ● Fietsvergoeding ● Goede bereikbaarheid met het openbaar
vervoer.
Interesse?
Stuur of mail je sollicitatiebrief met levensloop naar H.Hartziekenhuis, personeelszaken,
Gasthuisstraat 1 te 2400 Mol ● sollicitaties@azmol.be.
Voor meer informatie kan je terecht bij middenkader verpleging, op het nummer 014 /71 29 23.
Een overzicht van al onze jobaanbiedingen kan je vinden op www.azmol.be

