Pulderbos – Revalidatiecentrum voor Kinderen en Jongeren
Heeft een vacature voor een

EEG-laborant M/V
Revalidatiecentrum Pulderbos is een toonaangevend interdisciplinair diagnose-, behandel– en
expertisecentrum op gebied van revalidatie voor kinderen en jongeren die medische problemen hebben
met een belangrijke impact op hun functioneren. Voor de epilepsieafdeling zoeken we een enthousiaste
EEG-laborant. Pulderbos beschikt over een gespecialiseerd EEG-labo, waar zowel kort- als langdurende
EEG registraties gebeuren in combinatie met neurologisch en neuropsychologisch onderzoek.
Je bent verantwoordelijk voor
o
o
o
o
o
o

de kwalitatieve afhandeling van de gestandaardiseerde EEG-procedure
grondige, diepgaande analyse van EEG’s bij complexe neurologische vraagstellingen,
mondelinge en schriftelijke rapportage aan kinderneurologen en andere teamleden,
een nauwkeurige en planmatige zorg, rekening houdend met de kinderen/jongeren en
hun directe omgeving,
deskundigheidsbevordering van derden
bijkomende onderzoeken of observaties (bvb. EKG, EMG,….).

Profiel
-

minimaal bachelor diploma (klinisch neurofysiologisch laborant, EEG-laborant, verpleegkundige)
en ervaring in het werken met EEG
ervaring met basis software pakketten (Word, Excel, Outlook),
je beschikt over analytische vaardigheden en je hebt een ruime technologische interesse,
je beschikt over een basiskennis van neuroanatomie en neurofysiologie,
je kan zowel zelfstandig als in (interdisciplinair) teamverband werken,
je staat open voor verandering en permanente vorming. Je bent bereid om nieuwe taken op te
nemen.

Aanbod
Je komt terecht in een groene, dynamische en interdisciplinaire werkomgeving met ruimte voor
persoonlijke groei. Je krijgt een gepaste verloning naargelang functie, diploma en ervaring op basis
van de geldende IF-IC barema’s, fietsvergoeding of sociaal abonnement, gratis
hospitalisatieverzekering voor het gezin,… Je geniet van extra vakantiedagen en er is aandacht
voor de combinatie werk- en gezin. Er is een bedrijfsrestaurant op de campus. Er is geen nachtof weekendwerk voorzien.
Solliciteren
Kandidaten solliciteren tegen uiterlijk 20 januari 2020 per email t.a.v.
Dhr. Beni Kerkhofs, Directeur zorg, Reebergenlaan 4, 2242 Zandhoven (België)
beni.kerkhofs@revapulderbos.be
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Mieke Lauwers, diensthoofd EEG-labo
Pulderbos, telefonisch (+32 3/466 06 10) of per mail (mieke.lauwers@revapulderbos.be)

