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. Vroegtijdige
zorgplanning draagt in grote mate bij aan deze kwalitatieve zorg. 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 job in de palliatieve thuiszorg? Word dan deskundige in ons team!

Verpleegkundige

A1

/ Deskundige

palliatieve zorg

32 u/week - onbepaalde duur

Onze dienst Pallion vzw is gevestigd in het Provinciehuis te Hasselt, maar biedt ondersteuning
over de hele provincie Limburg.
Pallion begeleidt jaarlijks meer dan 600 patiënten in hun thuissituatie of thuisvervangende milieu.
De belangrijkste taken van de deskundige zijn het begeleiden van de patiënt en zijn directe
omgeving, het ondersteunen van de betrokken hulpverleners en het coördineren van de zorg.
Als geëngageerde en gemotiveerde verpleegkundige
in onze multidisciplinaire begeleidingsequipe:
• zorg je mee voor de intake, de ondersteuning en de follow-up van palliatieve patiënten en hun omgeving
• leg je huisbezoeken af
• geef je ondersteuning aan artsen en hulpverleners
• neem je deel aan zorgoverleggen
• ben je het aanspreekpunt voor alle betrokkenen
• kan je adviezen geven inzake comfortzorg, pijn- en symptoomcontrole, psycho-sociale ondersteuning,
complementaire zorg
• kan je levenseindevragen uitklaren
• bied je praktische ondersteuning bij het plaatsen van een spuitaandrijver
• neem je de 24u permanentie mee op in een beurtrol
• deel je kennis en expertise via vorming en intervisie
• ga je op administratief vlak efficiënt en nauwkeurig te werk
• neem je initiatieven om Pallion naamsbekendheid te geven
• kan je de kwaliteiten van Pallion naar externen uitdragen
Ondersteuning bied je tijdens huisbezoeken en telefonische contacten die wekelijks in team worden
besproken.
Onze missie: Pallion wil de levenskwaliteit van de palliatieve patiënt die thuis of in een thuisvervangend
milieu verblijft optimaliseren. We geven daarbij aandacht aan zowel fysieke, psychische, sociale en spirituele
aspecten van het leven en sterven.

Wij verwachten dat jij:
• in het bezit bent van een diploma bachelor verpleegkundige
• ervaring hebt in palliatieve zorg en/of thuiszorg (sterk aanbevolen)
• beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een correcte houding
ten aanzien van patiënt, familie en hulpverleners
• 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
• stress op een constructieve manier weet te hanteren
• over een basiskennis van Microsoft beschikt
• in overleg kan treden met een behandelend arts en adviezen kan formuleren
• meedraait in een permanentiesysteem, waardoor occasioneel weekend- en avondwerk
• kan nadenken over eigen handelen en communiceren

Wij bieden:
• een organisatie met een enthousiast en gedreven team
• de nodige interne begeleiding en opleiding bij je opstart (aanvangsbegeleiding)
• een contract onbepaalde duur (32 uur/week)
• verloning volgens de baremaschalen PC 330.110 – IFIC 15
(met bijkomende premie voor de permanenties)
• bijscholingskansen
• wettelijke verplaatsingsvergoeding (over eigen wagen beschikken is noodzakelijk)
• maaltijdcheques

Interesse?
Overtuig ons van je capaciteiten en stuur jouw motivatiebrief en CV uiterlijk 6 december 2021
naar: christel.vandenbosch@pallion.be.

Meer info nodig?
011 81 94 74
Kristine Jacobs en/of Linda Symons – directieteam
Heidi Jans – verantwoordelijke personeelsadministratie
Website: www.pallion.be
Pallion vzw van LISTEL
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.

