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Vacature: Praktijkverpleegkundige (m/v) met ondernemingszin 

Huisartsenpraktijk de Stoute is een jonge groepspraktijk gelegen in de wijk Kristus Koning te Brugge. 

Op enkele jaren tijd evolueerde de praktijk van een solopraktijk met HAIO naar een moderne 

groepspraktijk. Het lanceren van een website, introduceren van een online afsprakensysteem, 

volledig digitaliseren van de medische dossiers zijn maar enkele van de vele verwezenlijkingen van de 

laatste jaren. We willen toegankelijk zijn voor onze patiënten en een kwaliteitsvolle zorg aanbieden.   

Deze trend van vernieuwing willen we de komende jaren verder doorzetten. Verschillende projecten 

om de zorg te optimaliseren en de praktijk efficiënter te organiseren zitten in de lift. In dat kader zijn 

we op zoek naar een praktijkverpleegkundige met ondernemingszin. Iemand met organisatorisch 

talent, een positieve ingesteldheid én goesting om verder te bouwen aan deze huisartsenpraktijk!  

 

Functiebeschrijving 
Managementtaken:  

- Uitwerken en zelf opstarten van een verpleegkundige consultatie 

- De verantwoordelijkheid dragen voor het goed functioneren van het secretariaat 

- De secretariaatsmedewerker aansturen en evalueren 

- Je bent een aanspreekpunt voor de artsen, het secretariaat en de patiënten  

- Opvangen van de dagelijkse kleine en grote problemen die zich stellen   

Administratieve taken: 

- Eenvoudige boekhouding en personeelsadministratie 

- Stockbeheer  

Medische taken:  

- Uitwerken concreet zorgprogramma mét invulling van een verpleegkundige consultatie rond 

cardiovasculaire preventie, diabetesopvolging, opvolging COPD, oncologische opvolging, …  

- Uitvoeren technische handelingen: bepalen parameters, bloedafname, spirometrie, EKG, 

oren uitspuiten, wondzorg,… 

 

Profiel 
- Je hebt een diploma verpleegkundige A1 en beschikt over minstens 3 jaar werkervaring als 

verpleegkundige 

- Leidinggevende ervaring is een meerwaarde 

- Je bent organisatorisch sterk 

- Je werkt zelfstandig en neemt initiatief, maar bent ook een teamplayer 

- Je kan omgaan met stresssituaties en weet deze positief om te buigen 

- Je bent een vlotte communicator met zowel interne als externe gesprekspartners 

- Je bent flexibel indien nodig 
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Wat bieden wij 
- Wij bieden een 80% of voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur aan  

- We bieden je een competitief salaris, afgestemd op jouw verantwoordelijkheden binnen de 

functie en jouw ervaring 

- Voorziene startdatum: 15 augustus 2018 

 

Contact 
Sollicitaties gebeuren bij voorkeur online. Je wordt verzocht om je CV en/of motivatiebrief door te 

mailen naar gheysens@destoute.be. Solliciteren kan tot en met 31 januari 2018. Nieuws omtrent je 

kandidatuur ontvang je ten laatste een week nadat de vacature is afgelopen. 

 

Neem ook eens een kijkje op onze website: www.destoute.be 
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