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Over Laurentius
Het Laurentius Ziekenhuis is een ziekenhuis met een overzichtelijke schaal, een informele cultuur en korte lijnen tussen
medewerkers onderling en tussen patiënt en zorgverlener. We hebben een breed zorgaanbod waarbij alle basiszorg voorhanden is
en door samenwerking met andere zorgpartners kunnen we ook hoogcomplexe zorg bieden. Betrokkenheid bij de patiënt en
klantgerichtheid zijn belangrijk voor ons. ‘Liefdevolle zorg met passie’ is onze visie en onze kernwaarden aandacht, optimisme,
deskundigheid en respect zijn de basis van ons handelen.
ROC Gilde Opleidingen sector Zorg en Welzijn
Het Laurentius Ziekenhuis richt zich voor deze afstudeerstages tot derdejaars kandidaten opleiding verpleegkunde niveau 4, die
hun studie volgen bij de locaties Gilde Roermond, Venlo, Weert, Geleen en Venray.
De verwachtingen:
Wij verwachten dat je affiniteit hebt met leren en werken binnen een complexe omgeving zoals een ziekenhuis. Je bent leergierig
en nieuwsgierig naar onze patiëntencategorie, en de taken die een verpleegkundige uitvoert op de verpleegafdeling.
Je kunt jouw studieactiviteiten goed plannen en bent betrokken bij patiënten en collega’s in het ziekenhuis.
Wie zoeken we?
Als ambitieuze MBO- verpleegkundige in opleiding wil jij binnen het ziekenhuis het maximale uit je studie halen. Elke dag werk je
met veel plezier en passie om te leren en jezelf te ontwikkelen binnen de verpleegkundige beroepspraktijk.
Wat bieden we jou?
Naast een uitdagende en complexe stageplaats, bieden we jou de mogelijkheid om je kennis en kunde als beginnend
beroepsbeoefenaar te verbreden en je examens vorm te geven. Waarin werkbegeleiders en andere betrokkenen je zullen
ondersteunen, prikkelen en adviseren om zoveel mogelijk te leren in dit laatste jaar van je opleiding.
Informatie en sollicitatie
Wil je meer informatie over het afstuderen? Bel dan met Liesbeth Sijbertsma, HRD-adviseur, telefoonnummer 0475-382861 of
Tamara Meijer, praktijkcoördinator telefoonnummer 0475-383136 of Korneel van den Broek, praktijkcoördinator, telefoonnummer
0475-383137.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je eveneens contact opnemen met bovengenoemde personen.
Tot uiterlijk 28 februari 2019 kun je reageren via onderstaand sollicitatieformulier.
Solliciteren kan middels het insturen van een motivatiebrief en C.V. Waarbij we verwachten dat je in je brief aangeeft wat je
motivatie is om in het ziekenhuis af te studeren, en op welke manier je samenwerking vorm geeft. Daarnaast welke leerpunten je
mee zal nemen voor deze stage. In je C.V. zien we graag je stageroute terug.
Solliciteren kan middels onderstaande link.
Klik hier om het sollicitatieformulier te openen.
We zien graag je sollicitatie tegemoet!

