
 

Het NMSC heeft een vacature voor: 

Verpleegkundig specialist (m/v) 

Je functie: • je functie van verpleegkundig specialist omvat klinische praktijkvoering op de 

verpleegafdelingen • je ontwikkelt een bijzondere verpleegexpertise in MS zorg en andere 

neurologische aandoeningen • je werkt nauw samen met (hoofd)verpleegkundigen ,neurologen en 

reva-artsen en andere multidisciplinaire teams • je bent actief betrokken in verpleegwetenschappelijk 

onderzoek aangaande MS en andere neurologische aandoeningen • je vervult een consultfunctie voor 

verpleegkundigen, (extramurale) zorgverleners en patiënt en familie • je ontwikkelt samen met de 

hoofdverpleegkundigen evidence-based richtlijnen en procedures en implementeert klinische 

ontwikkelingen in de praktijk • je participeert actief aan expertisevergaderingen en congressen m.b.t. 

MS • je rapporteert aan de verpleegkundig directeur 

 

Je profiel: • je behaalde het masterdiploma in de verpleegkunde en hebt reeds 5 jaar ervaring in een 

ziekenhuisomgeving, ervaring met MS of neurologische aandoeningen is een pluspunt • je bent gericht 

op kwaliteitszorg en optimalisatie van zorg • je kan zelfstandig werken maar bent tevens een 

teamplayer • je bent mondeling en schriftelijk sterk in communicatie • je omschrijft jezelf als flexibel, 

dynamisch en houdt van innoverende projecten 

 

Je contractvoorwaarden: Contract van onbepaalde duur • Voltijds (of 4/5e) met sporadisch 

weekendwerk • Een uitdagende job in een multidisciplinaire, gespecialiseerde context • Een 

interessante verloning met tussenkomst in vervoersonkosten, fietsvergoeding,… • Een gratis 

hospitalisatieverzekering • Overname van relevante anciënniteit • Aandacht voor balans privé-werk 

• Kortingen via samenaankoop  

  

Interesse? Solliciteer via de website : www.mscenter.be  

Meer weten over de inhoud van de functie ?  

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Els Urbanczyk (HR-en communicatiemanager) op het e-

mailadres jobs@mscenter.be of 02/597 88 33. 

 

 

 

 

 

Het Nationaal Multiple Sclerose Centrum biedt integrale, 

veilige, topklinische en geïntegreerde zorgtrajecten op 

maat voor personen met multiple sclerose en andere 

chronische neurologische aandoeningen. De waarden die 

onze medewerkers verbinden zijn: Mensgericht, Excellent, 

Gezamenlijk en Enthousiast. 
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