Informatiebrochure

Technisch departement

STUDENTENINFORMATIE

Beste student
Welkom op het technische departement.
Met deze brochure willen we je wegwijs maken.
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Het is een handleiding over het reilen en zeilen van de afdeling.
We hopen dat je je vlug thuis voelt bij ons. We verzekeren onze goede wil en samenwerking om leerrijke
groeimomenten aan te bieden.
Deze brochure kwam tot stand door toedoen van enkele toegewijde medewerkers die zich engageren om jullie op
een professionele wijze te begeleiden.

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

GEZONDHEIDSZORG MET EEN ZIEL
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Voorstelling van de afdeling

Naam van de afdeling: Technische departement.
Behorend tot het technisch departement.
Naam van de directeur: Elie Vanderbauwede
Contactgegevens afdeling - algemeen telefoonnummer: 09/246.90.01 en 09/246.90.02
Openingsuren indien van toepassing: 8:00 tot 12:00 en 12:30 tot 17:00
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Afdelingsspecifieke gegevens

Het technisch departement bestaat uit verschillende afdelingen. Er is de overkoepelende administratieve afdeling
en de afdelingen van de techniekers, op basis van hun specialiteit.

3.1

Administratief team

↗
↗
↗
↗

Secretariaat
Directeur
Adjunct-directeur
Stafmedewerkers

3.2

Techniekers

↗

Elektriciteit

↗

Telecom

↗

Exterieur

↗

Mechanica

↗

HVAC / sanitair

↗

Interieur

↗

Datanet
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3.3
↗

3.4
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Samenwerking met andere interne disciplines/disciplines
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Overlegstructuren

↗

Evaluatiegesprekken voor medewerkers eigen aan de afdeling

Alle afdelingen kunnen het technisch departement contacteren voor het uitvoeren van herstellingen,
verhelpen van problemen, …

Samenwerking met externen

↗

Er wordt samengewerkt met verschillende aannemers voor het uitvoeren van verbouwingen, onderhoud
van technische installaties, ...		

3.5

Dagindeling

↗

Er wordt gewerkt van 8u00 tot 16u30

↗

15 min. pauze om 9u00 en om 14u00

↗

30 min. middagpauze van 12u00 tot 12u30

»

Starter: 3 – 6 en 12 maanden

»

> 1 jaar op de afdeling: jaarlijks

↗

Wekelijkse wachtvergaderingen

↗

Stafvergaderingen

↗

Algemene vergadering
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Aandacht veiligheid en beperken risico’s

↗

Verplichte werkkledij voor alle techniekers (Verkrijgbaar via het ziekenhuis)

↗

.............
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Student specifieke informatie

6.1

Mentor

↗

Elie Vanderbauwede

6.2

Verwachtingen ten aanzien van studenten?

6.2.1 Wat wij verwachten van een student
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6.2.2 Wat kan een student van ons verwachten

↗

Haalbare en aangepaste leerdoelstellingen zijn geformuleerd bij aankomst op de afdeling.

↗

Vriendelijkheid, stiptheid, inzet, gepaste initiatief name, motivatie en enthousiasme zijn basisinstellingen
van de student.

↗

Vriendelijke en behulpzame techniekers

↗

Respect voor privacy en beroepsgeheim.

↗

Ingevulde feedback.

↗

Medewerking aan een goede sfeer op de afdeling.

↗

Mogelijkheid tot inzage van literatuur (bijvoorbeeld het intranet en internet raadplegen) in onderlinge
afspraak met de verantwoordelijke.

↗

Bij ziekte: steeds de afdeling verwittigen voor aanvang van het dienstuur.
(tel: 09/246.90.01 of tel: 09/246.90.02)

↗

Mogelijkheid tot inoefenen van aangeleerde technieken

↗

De student vult op het einde van de stage de studentenenquête in vóór de eindevaluatie.

↗

Studenten moeten bij aanvang van hun stage een medisch onderzoek doorlopen hebben. Dit attest dient
op de kennismakingsdag afgegeven te worden.

↗

De e-learnings moeten doorlopen zijn voor de aanvang van de stage.
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VOLG ONS OOK OP:

Buitenring Sint-Denijs 30 | 9000 Gent I 09 246 46 46 I www.mariamiddelares.be I info@azmmsj.be
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AZ Maria Middelares heeft deze informatiebrochure met de grootste zorg opgemaakt.
Mocht deze brochure vergissingen of onvolledigheden bevatten, dan zijn AZ Maria Middelares, zijn medewerkers en zijn artsen hiervoor niet aansprakelijk.
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