Verpleegkundige (m/v/x) (regio Vlaams-Brabant)
Voltijds contract – contract van onbepaalde duur

De Landsbond van Liberale Mutualiteiten overkoepelt de liberale ziekenfondsen in de
provincies. Momenteel zijn wij op zoek naar een verpleegkundige om onze medische dienst te
versterken. Deze functie omhelst volgend takenpakket:

Functie
▪

▪

▪

Je maakt deel uit van een multidisciplinair team in de schoot van de
zorgkassencommissie. Dit is een samenwerkingsverband tussen de verschillende
zorgkassen en bestaat uit regionale teams van artsen, verpleegkundigen en
paramedische die samen verschillende onafhankelijke teams vormen die instaan voor
het uitvoeren van a priori of a posteriori controleopdrachten.
In deze functie sta je in voor het uitvoeren van Kappa-controles (correct gebruik van
de Katz-schaal) in de woon-en zorgcentra en voer je ook controles uit volgens de
Katz-schaal in de thuisverpleging.
Als je geen zorginhoudelijke controle-opdrachten uitvoert in Vlaams-Brabant, versterk
je onze medische dienst in Brussel. Je formuleert adviezen vanuit je expertise en je
biedt administratieve ondersteuning.

Profiel
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Je beschikt over een bachelor verpleegkunde en bent Nederlandstalig.
Je wil expertise opbouwen m.b.t. de Vlaamse Sociale Bescherming en je neemt
onderbouwde beslissingen op een integere manier.
Je stelt je als verpleegkundige collegiaal op.
Je bent vertrouwd met het Microsoft Office pakket (Word, Excel).
Je houdt er van om zowel zelfstandig als om in een team te werken.
Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen en bent bereid om je te
verplaatsen in de provincie Vlaams-Brabant.

Aanbod
▪
▪

▪

▪

Voltijds contract van onbepaalde duur in een stabiele werkomgeving.
Je werkt in een voltijdse 36-uren week. Ons glijdend uurrooster in combinatie met een
aantrekkelijke vakantieregeling zorgt voor een evenwicht tussen werk en vrije tijd. Op
geregelde tijdstippen kan je van thuis uit werken.
Je krijgt aantrekkelijke extralegale voordelen: maaltijdcheques, een groeps- en
hospitalisatieverzekering, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer +
parkeermogelijkheid,…
Plaats van tewerkstelling: Regio Vlaams-Brabant

Interesse?
Stuur uw motivatiebrief en cv naar:
Landsbond van Liberale Mutualiteiten
Peter Christiaens
Personeelsdienst
Livornostraat 25
1050 Brussel
of via e-mail: jobs@mut400.be

