Uitnodiging
Ziekenhuis
Maas en Kempen

Vrijdag 9 november 2018
van 19u tot 22u

Wanneer?
Vrijdag
9 november 2018

JOBBEURS

Van 19u00 tot 22u00

voor (bijna) afgestudeerde
verpleegkundigen & vroedkundigen
op zoek naar een job
in een warme en
nieuwe werkomgeving

Waar?
ZMK
Nieuwbouw ziekenhuis !
Diestersteenweg 425
3680 Maaseik
Ziekenhuis Maas en Kempen
Diestersteenweg 425
3680 Maaseik
Telefoon:
089 50 50 50

www.zmk.be

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw
Diestersteenweg 425
3680 Maaseik

Op vrijdag 9 november 2018
organiseert Ziekenhuis Maas en Kempen
voor de 14de maal een jobbeurs,
deze gaat door in ons nieuw ziekenhuis.
De jobbeurs richt zich tot
laatstejaarsstudenten verpleegkunde en
vroedkunde, maar ook tot ervaren mensen,
die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging
in een warme werkomgeving.
U kan kennis maken met de werking van
onze organisatie en ons nieuw ziekenhuis
U krijgt ruim de kans om op informele

Programma jobbeurs ZMK
vrijdag 9 november 2018
18u45
19u00

Hans Ramaekers, algemeen directeur
Welkomstwoord.

19u10

Mevr. Ilse Janssen, kwaliteitscel zorgcoördinator – patiëntveiligheid - accreditatie in ZMK.

19u25

19u40

wijze contact te leggen met de aanwezige
directie– en kaderleden, personeelsdienst,
diensthoofd, verpleegkundigen en
medewerkers.
Op twee vaste tijdstippen zijn er rondleidingen in het ziekenhuis.
Tijdens onze jobbeurs kan u vrijblijvend
een inschrijvingsformulier voor een
sollicitatiegesprek invullen.

Ontvangst in Aula (blok D, route D03)
Gelijkvloers nieuwbouw ziekenhuis Maaseik

Johan Cox, verpleegkundig– en paramedisch
directeur
Voorstelling verpleeg– en paramedisch
departement in ZMK.
Eef Neyens, diensthoofd en
Guy Graus verpleegkundige vertellen over hun
werkbeleving in ZMK.

20u00 Betty Hilven, diensthoofd personeelsdienst en
Melissa Comans, medewerkster personeelsdienst . Uitleg arbeidscontracten, financiële
aspecten en de voordelen die ZMK te bieden
heeft.
20u20 Rondleiding en mogelijkheid tot inschrijving
voor sollicitatie.
Rondleidingen: Mogelijkheid tot deelname
aan een rondleiding om
20u30 en 21u15.
Mogelijkheid tot informeel
gesprek met de aanwezige
medewerkers.
Sollicitaties:
22u00 Einde.

Mogelijkheid tot inschrijving
voor een sollicitatiegesprek.

Vragen?

Voor meer info over de
jobbeurs kan u terecht bij onze
begeleidingsverpleegkundigen
studenten:
mevrouw Toos Smeets
tel 089/ 505123
e-mail t.smeets@zmk.be
of
Directiesecretariaat
089/505101 of0 89/ 505103
c.langens@zmk.be
c.blascetta@zmk.be

Inschrijvingen: Om praktische redenen willen
we u vragen om uw aanwezigheid
te bevestigen ten laatste op
woensdag 7 november 2018
op een van bovenvermelde
telefoonnummers of e-mails.
Indien u wenst te solliciteren,
kan u zich voor meer info wenden tot
onze personeelsdienst
tel 089/ 505220
e-mail sollicitaties@zmk.be
Uw brief + cv dient u te richten op het volgend mailadres: sollicitaties@zmk.be of
per post: Personeelsdienst,
Ziekenhuis Maas en Kempen vzw,
Diestersteenweg 425, 3680 Maaseik

Tijdens de jobbeurs wordt u een
hapje en drankje aangeboden

