Inneke, Catherine en Roos staan afwisselend in
voor het onthaal.
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Wij streven ernaar om onze stagiairs tevreden te
stellen en hen een goede stage te laten lopen.
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Inlichtingsfolder
Student

Info-folder student

Verloop onthaal (8u30 - 10u)

Stages bieden bij uitstek de kans om ons revalida-

- Inlezen EID aan de receptie + foto (badge)

tieziekenhuis te leren kennen.

- Uitleg bestellen maaltijd (€ 2) of aankoop brood-

Om je stage optimaal voor te bereiden willen wij

je (contant te betalen)

je met deze folder een woordje uitleg geven over

Middagpauze: de eerste dag om 12u30.

het verloop van de stage.

- Ophalen sleutel patiëntenadministratie (€ 15

soneel Kei

waarborg, wordt terugbetaald bij het terugbren-

Onthaal eerste dag
We verwachten je om 8u30 aan de receptie.
Indien je door omstandigheden niet op tijd kan
zijn gelieve steeds te verwittigen!
Meebrengen:


Kledij + schoenen (beperkte kledij aanwezig
in de linnenkamer)

- Korte rondleiding met uitleg en voorstelling per-

- Elke student krijgt een meter/peter toegewezen
op zijn/haar dienst

Ons arbeidsreglement is ook van toepassing voor sta-

giairs, het kan op school geraadpleegd worden.

gen van de sleutel)
- Begeleiding naar vestiairekastjes
- Invullen en afgeven van de nodige documenten

Een

voorafgaand

kennismakingsgesprek

wordt steeds geapprecieerd!

- Het inscholingstraject wordt toegelicht, ingevuld gedurende de stage en afgegeven bij het
eindgesprek met mevr. Caroline Verplancke
- Uitleg werking KEI

Gegevens voor het opmaken contract:
Ondernemingsnr. : 0415-245-518
RSZ : 025

- Verpleegkundigen krijgen een thermometer (en

PC : 330.01.1

magneet Reva 0), deze worden op het einde van

Stage-contract

NACE : 85-110

de stage teruggeven

Ethias polisnr. : 6.579.686/000



Gezondheidsattesten

- Overhandiging badge

Contact Kei:



Vaccinatiekaart

- De uurroosters worden de eerste dag op de af-

Caroline Verplancke: caroline.verplancke@kei.be



EID

deling opgemaakt

Tel. 058/22 16 37



€ 15 waarborg sleutel vestiairekastje



