Advertorial

HAPPY @ WORK
bij het OLV-Ziekenhuis

GEZOCHT:
VERPLEEGKUNDIGEN
GERIATRIE
NEUROCHIRURGIE
OPERATIEKWARTIER
ONCOLOGIE
DIALYSE
NEUROLOGIE
NEONATOLOGIE
CARDIOVASCULAIRE
EN THORACALE HEELKUNDE
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE
PSYCHIATRIE

SOLLICITEREN KAN VIA:

www.olvz.be/vacatures

W
“ In het operatiekwartier leer je
elke dag bij”
TIM – 8 JAAR DIENST

VERPLEEGKUNDIGE OPERATIEKWARTIER
Als je leergierig bent, zit je bij het OLV
op de juiste plaats! Elke dag brengt
nieuwe uitdagingen, geen enkele dag
is dezelfde. Je leert bij van de vele collega’s bij wie je terecht kan, waaronder
anciens die hun ervaring met plezier
delen. Als verpleegkundige ben je een
helende factor. Dat is het mooie aan
ons beroep: we maken mensen beter,
we redden levens.

W
“ Specialisatie,
innovatie en
collegialiteit”
KIMBERLEY – 5 JAAR DIENST
NEFROLOGIE, ENDOCRINOLOGIE
EN DIABETISCHE VOETKLINIEK

Bij het OLV–Ziekenhuis zijn er verschillende specialisaties en wordt er
bovendien veel geïnvesteerd in innovatie. Ook in de Diabeteskliniek leren we
voortdurend bij. De combinatie van
zowel pathologie als nieuwe methodes
vind ik superinteressant!

W
“ Professionaliteit,
efﬁciëntie en
patiëntentevredenheid”
NATHALIE – 17 JAAR DIENST
VERPLEEGKUNDIGE GERIATRIE

Ik ben trots op onze professionele aanpak! Er
wordt tijd gemaakt voor een warm onthaal,
een leuke babbel met de patiënt maar ook
voor ruim overleg met artsen en verpleegkundigen. Dat we een kwaliteitslabel hebben
behaald, is niet voor niets, alles verloopt heel
efficiënt en vlot. Onze sterkste troef is collegialiteit: we zijn een toffe ploeg, goed op
elkaar ingespeeld en kunnen altijd op elkaar
rekenen. En het ﬁjne is dat je voelt dat de
patiënten dit appreciëren.

W
“Collega’s coachen
geeft enorme
voldoening”
HENDRIK – 38 JAAR DIENST
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE SLAAPKLINIEK,
NEUROLOGIE EN STROKE-UNIT

Als hoofdverpleegkundige maak ik ruimte om
onze medewerkers te coachen en te ontwikkelen. We geven onze verpleegkundigen
kansen om zich te specialiseren in diverse
disciplines of om een extra rol op te nemen
binnen het team. Bij ons kan je je ervaringen delen, je talenten optimaal ontplooien,
doorgroeien,… en nog belangrijker: je staat er
nooit alleen voor!
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