Inleefstage ‘Kom eens proeven van AZ Alma’

Kennismaking

Inleefstage

Algemeen Ziekenhuis Alma, gelegen in het hart
van het Meetjesland en gehuisvest in een gloednieuw gebouw, beschikt over een uiterst moderne
infrastructuur, een waaier aan faciliteiten en stateof-the-art aan medische apparatuur.
Om de continuïteit van het zorgaanbod in de
Sijsele-Damme te garanderen beschikt AZ
bovendien over een Polikliniek te Sijsele,
patiënten op consultatie terecht kunt bij
vertrouwde arts-specialist.

regio
Alma
waar
hun

Wij stellen o.a. volgende mensen tewerk:
















Verpleegkundigen
Diëtisten
Apothekers
Psychologen
Logopedisten
Kinesitherapeuten
Financiële experts
HR-medewerkers
ICT’ers
Sociale assistenten
Artsen
Koks
Secretariaatsmedewerkers
Ingenieurs
….

Kiest u straks voor een studierichting die in dit rijtje
past en wilt u wel eens weten hoe het er in ons
ziekenhuis aan toe gaat?
Dan bent u van
AZ Alma telt 513 plaatsen, meer dan 120 artsen,
1.290 medewerkers en 175 vrijwilligers die
onze slogan ‘zorg met een hart’ dagelijks in de
praktijk omzetten. Bovendien zijn we binnen AZ
Alma
voortdurend op zoek
naar
nieuwe
medewerkers om ons team te komen versterken.

welkom voor een inleefstage!

Beleef het werk van een ziekenhuismedewerker op
één van onze
verpleegkundige afdelingen of
bedrijfsondersteunende diensten. Je wordt door een
medewerker met de functie waar jij interesse in hebt
mee op sleeptouw genomen en je maakt écht kennis
met het leven in een ziekenhuis.
Zit je in je laatste jaar middelbaar, heb je een
warm hart voor mensen, draag je goede zorg hoog
in het vaandel en wil je eens proeven van de sfeer in
een ziekenhuis, vul dan het formulier op deze folder
in en bezorg het ons terug:
AZ Alma
t.a.v. Evelyne Helegeer
Ringlaan 15
9900 Eeklo
directiesecretariaat@azalma.be
Wij nemen snel met jou contact op.

Tot straks op de werkvloer?

JA, ik wil wel een dagje proeven van AZ Alma!
Naam:

................................................................

Adres:

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………..........................
GSM/telefoon: …………………………………………………….
Huidige studierichting:
………………………………………………………………………….
(Eventueel) toekomstige studierichting:
………………………………………………………………………….
Ik verkies een dag inleefstage in AZ Alma
(vul periode in):
………………………………………………………………………….
en zou graag meelopen met deze functie:
………………………………………………………………………….
TOT STRAKS IN AZ ALMA!
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