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Verpleegkundige Antwerpen (100%) 
 

Ben je op zoek naar een job met impact in een kleinschalig team? Dan zit je goed bij ons! 

Jij bent... 

✅ verpleegkundige van opleiding 

✅ gemotiveerd om tuberculose de wereld uit te helpen 

✅ ervan overtuigd dat kwetsbare groepen, zoals vluchtelingen en thuislozen binnen het domein tuberculose 
gratis zorg moeten verkrijgen 

✅ zelfstandig ingesteld waardoor je  consultaties en testen kan uitvoeren 

Knikte je vier keer ja? Houd dat enthousiasme vast en lees verder.  

Want hier wacht jouw toekomstige job: 

Onze organisatie: 

De VRGT is al meer dan 120 jaar de wetenschappelijke vereniging voor respiratoire gezondheid. Tuberculose, 
roken en luchtvervuiling vormen grote maatschappelijke risico’s voor longgezondheid. We bestrijden deze 
bedreigingen met onderwijs, onderzoek en specifieke dienstverlening. Dit voornamelijk in samenwerking met 
het Agentschap Zorg en Gezondheid, de Vlaamse universiteiten, onze Franstalige zusterorganisatie Fonds des 
Affections Respiratoires, het European Centre for Disease Control en de World Health Organization.  

Binnen het domein tuberculose verstrekken we gratis zorg aan tuberculosepatiënten in Vlaanderen en Brussel. 
Onze doelpopulaties zijn kwetsbare groepen zoals gevangenen, vluchtelingen en thuislozen. Outreach naar 
deze groepen is essentieel vermits de reguliere zorg hen onvoldoende bereikt. De zorgverlening gebeurt 
volgens het principe van kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen.  

Vandaag zoeken we voor ons tuberculoseteam, verspreid over 8 vestigingen in Vlaanderen en Brussel, een 
voltijds verpleegkundige voor het Centrum voor Respiratoire Gezondheidszorg te Antwerpen.  

Jouw plaats van tewerkstelling 

Centrum voor Respiratoire Gezondheidszorg (CRG) Antwerpen, in het ZNA Sint-Elisabeth, Leopoldstraat 26  

Jouw taken en uitdagingen:  

• Sociale begeleiding en administratieve opvolging van tuberculosepatiënten en risicogroepen voor 
tuberculose, met bijzondere aandacht voor de specificiteit van de doelgroep 

• Huisbezoeken in het kader van therapietrouw en contactonderzoeken 
• Zelfstandig uitvoeren van consultaties in het CRG, met focus op het plaatsen en aflezen van 

tuberculinehuidtesten, doorverwijzen (RX-thorax) en opvolgen van de behandeling  
• Actieve samenwerking met organisaties en actoren uit de eerstelijns- en tweedelijns 

gezondheidszorg, sociale huizen, LOI’s, … betrokken bij de opsporing en bestrijding van tuberculose 
• Actief onderhouden en verder uitbouwen van een netwerk bij gezondheidsprofessionals in jouw 

regio  
• Occasioneel: vervanging van collega’s in andere centra in Vlaanderen of Brussel
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Jouw profiel en talenten: 

• Je behaalde een diploma van Bachelor in de Verpleegkunde 
• Je bent sterk in zelfstandig werken en functioneert graag in een multidisciplinair team 
• Je bent contactvaardig en communicatief, met een groot empathisch en luisterend vermogen 
• Je hebt interesse in de multiculturele samenleving en het werken met kwetsbare groepen 
• Je bent een praktische planner en een flexibel organisator  
• Je bent goed in administratief werk en hebt zin voor nauwkeurigheid 
• Je hebt een goede kennis van Frans en Engels, kennis van andere talen is een pluspunt 
• Je beschikt over een eigen wagen (verplaatsing huisbezoeken) 
• Relevante werkervaring is geen must, wel een pluspunt 

Wij bieden jou: 

• Een vast contract van onbepaalde duur 
• Een gevarieerde routine-overschrijdende job met maatschappelijke relevantie 
• Zelfstandigheid, flexibiliteit en vrijheid bij het organiseren van je werk en je uurrooster, inclusief de 

mogelijkheid tot occasioneel telewerk 
• Doorgedreven training-on-the-job en regelmatige bijscholingsmomenten 
• Dagdienst op weekdagen, zonder nacht- en weekendwerk  
• Werk in eigen regio met de mogelijkheid tot telewerk voor je administratieve taken 
• Je komt terecht in een dynamische organisatie en werkt met gemotiveerde collega’s 
• Een verloning volgens barema’s, aangevuld met extralegale voordelen zoals  maaltijdcheques, een 

hospitalisatieverzekering en groepsverzekering  
• Een uitgebreid en flexibel vakantiepakket 

Nog steeds aan het lezen?  

Dan ben jij wellicht de nieuwe collega die wij zoeken! Bezorg ons zo snel mogelijk je CV en je motivatiebrief via 
personeelsadministratie@vrgt.be  

Wil je graag nog wat meer info? Dan kan je terecht op ons algemeen nummer 02 510 60 90. 
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