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Welkom bij de dienst distributie. 

Met deze brochure willen we je wegwijs maken. 

Dit is een korte voorstelling van de dienst. 
Wat is het takenpakket, welke ondersteuning bieden we jou…
We verzekeren een goede samenwerking en ondersteuning om leerrijke groeimomenten aan te bieden.  
Vergeet echter onze belangrijkste doelstelling niet: een kwaliteitsvolle, professionele en patiëntgerichte zorg 
verzekeren aan onze patiënten. ‘Zorg met een ziel’

We wensen je alvast een leerrijke periode toe waar je met veel voldoening op kan terugblikken.

Dienst distributie.

Beste student
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2 Algemeen

Als eerste kennismaking met het ziekenhuis wordt een verplicht onthaalmoment georganiseerd.
Je kan pas je stage aanvatten als je dit onthaal moment gevolgd hebt. 
Je kan de gegevens omtrent onthaalmomenten terugvinden op de website. Klik hier 

Het AZMM beschikt over een aantal departementen:

↗ Het medisch departement
↗ Het verpleegkundig & paramedisch departement
↗ Het financieel departement
↗ Het technisch departement
↗ Het farmaceutisch departement
↗ Het departement informatietechnologie
↗ Het facilitair departement

3 Takenpakket medewerker dienst distributie

De dienst distributie valt onder het facilitair departement, de medewerkers ondersteunen de artsen, 
verpleegkundigen… bij het uitvoeren van hun taken. 
De medewerkers dienst distributie zijn eveneens een belangrijke schakel.

De medewerker dienst distributie:

↗  werkt mee aan de concretisering van de opdracht verklaring van het ziekenhuis, ze helpen de missie,  
 visie en waarden van het ziekenhuis uit te dragen.

↗ zorgt voor de algemene distributie van alle gebruiksgoederen, linnen, voeding, omhaling van afval, vuil  
 linnen... om mee de zorg voor de patiënt te borgen.

↗  gebruikt op een correcte wijze de middelen, materialen en machines en zal deze ook correct reinigen na  
 gebruik.

↗ communiceert op een vriendelijke en correcte wijze met collega’s, leidinggevenden, patiënten,   
 bezoekers…

 ↗  kent de procedures van de dienst distributie en kan de scanner/PC/tablet gebruiken tijdens de   
 werkzaamheden.
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4 Werkuren en organisatie 

 De dienst distributie is verdeeld in volgende deeltaken:
 ↗ Transportdienst 
 ↗ Magazijndienst
 ↗ Administratie 

We werken  van maandag tot en met zaterdag tussen 06u00 en 20u00.  
Op zon- en feestdagen tussen 06u00 en 17u30. 
De uren van de middagpauze vind je terug op de dienstlijsten op de dienst. 

START EINDE MIDDAG PAUZE

vroegdienst 06u00  14u30 30 min 

vroegdienst 2 07u00 15u30 30 min

dagdienst 08u00 16u30 30 min

laatdienst 11u30 20u00 30 min

5 Samenwerking met andere disciplines 

Als medewerker distributie kom je met iedereen in het ziekenhuis in contact, patiënten, bezoekers, dokters, 
verpleging, collega’s, vrijwilligers …

Op elk moment neem je een vriendelijke, hoffelijke professionele houding aan.

De toegelaten pauzemomenten:

↗ Om 8.00u: voor wie gestart is om 6.00u. = ontbijtpauze in de keuken

↗ Om 10.00u: voor wie start vanaf 7.00u.

↗ Om 15.30u: voor wie gestart is vanaf 10.00u.
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6 Student specifieke informatie

6.1 Wat wij verwachten van een student

 

↗ Vriendelijkheid, stiptheid, inzet, initiatief nemen, motivatie en enthousiasme.
↗ Inzicht krijgen in het takenpakket en de werking van de dienst distributie.
↗ Respect voor privacy en beroepsgeheim.
↗ Collegialiteit.
↗ Bij ziekte verwittig steeds de dienst distributie vóór aanvang van de shift via het telefoonnummer    
 09/246 94 00.

6.2 Wat kan een student van ons verwachten

  

↗ Vriendelijke en behulpzame begeleiding op de werkvloer.
↗ Gerichte uitleg omtrent taken, producten, machines…

Wij wensen je veel succes.
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