
 

Leuven, 28/12/2018 

 

Verpleegkundige - Urologie (E661) (50 tot 100%) (1800009K) 
 

Situering 

Solliciteren tot: 24-01-2019 
 
Topreferent zijn in patiëntenzorg, opleiding en onderzoek, dat zijn de drie hoofdopdrachten van UZ Leuven. In 

België en Europa spelen we een toonaangevende rol die we willen behouden en verder uitbouwen. Daartoe 

bundelen meer dan 9 000 gedreven medewerkers elke dag hun expertise. UZ Leuven behaalde als eerste 

Belgische ziekenhuis het internationale JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg. UZ Leuven is ook een Top 

Employer. Ben je student, starter of professional met ervaring? Misschien ben je actief op zoek naar een baan 

of denk je eraan om je horizon te verruimen? Dan biedt UZ Leuven voor jou diverse mogelijkheden. Momenteel 

zijn we op zoek naar een verpleegkundige binnen de dienst urologie. 
 

Wat je functie inhoudt 
- Je werkt als verpleegkundige actief mee aan de hooggespecialiseerde zorg voor de urologische 

zorgprogramma’s binnen de hospitalisatie-afdeling urologie. 
- Je werkt samen in een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen en logistiek 

medewerkers.  
- Je streeft, samen met jouw collega’s, naar een kwalitatieve hoogstaande zorgverlening. 
 

Wat wij vragen 
- Je bent bachelor in de verpleegkunde of gegradueerde in de HBO5 verpleegkunde. 
- Je hebt interesse of je hebt ervaring binnen urologie of een heelkundige afdeling met affiniteit voor 

patiënteneducatie en wondzorg. 
- Je bent leergierig en je houdt van veranderingen.  
- Je bent bereid om je voortdurend verder te bekwamen en constructief mee te werken in een technische en 

innoverende werkomgeving. 
- Je bent dynamisch en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 
- Je bent patiëntgericht en empatisch. 
 

Wat wij bieden 
- UZ Leuven biedt een professionele, multidisciplinaire werkomgeving die de evoluties op de voet volgt en waar 

volop ruimte is voor opleiding, begeleiding en persoonlijke groei. 
- Een degelijk personeelsstatuut met talrijke extralegale voordelen zoals groeps- en hospitalisatieverzekering, 

tussenkomst vervoersonkosten, bijkomende verlof- en feestdagen, eigen bedrijfsrestaurant. 

 

Interesse 
- Solliciteer vandaag nog op deze vacature door het online sollicitatieformulier in te vullen en jouw CV toe te 

voegen. 
- Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst rekrutering en selectie van UZ Leuven:  016 /34 49 12. 
- Wil je meer informatie over het werken binnen het ziekenhuis, de sollicitatieprocedure of UZ Leuven als 

werkgever? Neem dan zeker een kijkje op onze website: www.uzleuven.be/jobs. 
 


