Opzoek naar jou
Functie
Wij zijn op zoek naar een zelfstandige vroedvrouw die bereid is om verder met ons een
toekomst uit te bouwen.
Je staat in voor de pre-, peri- en postnatale huisbezoeken.
Verder ben je ook bereid om prenatale infosessies te geven op verschillende locaties.
Je zit in een wachtdienst die we onderling afspreken en bent
dan verantwoordelijk voor alle inkomende telefoons en mails.
De arbeidsbegeleidingen hebben een apart wachtsysteem.
Verder komen we geregeld samen om situaties te bespreken, hieruit te leren en ervaringen
te delen. We streven dus ook naar een uniformiteit binnen de praktijk.
Dit op het vlak van begeleiding en informatie. Dit wordt ook steeds herwerkt door onderling
overleg en bijscholingen.
Werkzaam regio's Maldegem, Eeklo, Assenede, Lochristi, Wachtebeke, Zelzate, Oosteeklo,
Destelbergen, Melle, Heusden, Sint-Amandsberg, Zaffelare ....
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Je bent vroedvrouw
Je werkt zelfstandig
Je bent in het bezit van een diploma babymassage/ bereid je bij te scholen
Je bent niet bang om in een team te functioneren
Je bent bereid om prenatale lessen te geven
Je bent bereid om de arbeid te begeleiden thuis bij de koppels
Je bent bereid om de arbeid te begeleiden in het ziekenhuis
Eventueel in het bezit van diploma farmacologie
Je voert medische onderzoeken uit: staalafname (bloedafname, urine)
Je bent in het bezit van een rijbewijs B + eigen wagen
Je werkt nauw samen met kinderartsen, huisartsen, gynaecologen …
Je werkt rondom je eigen woonomgeving en de regio’s van de collega’s over te nemen bij
ziekte of verhindering
• …

Aanbod
We bieden jou een plaats binnen een leuk team van enthousiaste jonge vroedvrouwen.
Je werkt zelfstandig, maar toch staan we nauw in contact met elkaar bij problemen, vragen
en andere zaken.
Verder bieden we jou ook de mogelijkheid om samen
met ons de praktijk verder uit te bouwen.

Ben je een startende zelfstandige vroedvrouw ben je zeker ook meer dan welkom, we
helpen je graag met de opstart van alles en geven je tips bij het verdere verloop en opstart!

Heb je interesse in deze job of je wilt wat meer uitleg?
Aarzel dan niet om ons te contacteren
en stuur jouw cv en motivatiebrief naar ons op
praktijk.nieuwleven@gmail.com
0489/17 19 47

