
Verpleegkundige - BRAI3N - neuromodulatiecentrum - Gent 

BRAI3N is een snel groeiende organisatie waarbinnen we ons specialiseren in het toepassen van 

innovatieve behandelingen bij mensen met aandoeningen waarvoor onvoldoende therapie bestaat. 

We werken op basis van de meest recente kennis van hoe de werking van de hersenen kan worden 

gemoduleerd.  (www.brai3n.com) 

We zoeken een verpleegkundige (m/v) die ons team komt versterken. 

Werken bij BRAI3N betekent: 

Unieke job: 
- Een innovatieve werkomgeving. 
- Een unieke kans om kennis te verwerven en jezelf te ontplooien 
- Actief mee aan de basis staan in de ontwikkeling van nieuwe behandelingsmethoden 
- Actief meewerken aan de groei van BRAI3N 
- Actieve opleiding on the job 

 
Top collega’s: 

- Professioneel en gepassioneerd 
- Je werkt nauw samen met artsen, verpleegkundigen, psychologen, … met dezelfde passie 

voor neurofysiologie 
- Je werkt met internationale topwetenschappers  

 
BRAI3N …  

- is toekomstgericht, stimulerend, groeiend en voortdurend in beweging 
- levert kwaliteitsvolle zorg op mensenmaat 
- Is open en eerlijk maar een tikkeltje eigenwijs 

 
Functiebeschrijving: 

- Je staat in voor het uitvoeren van niet-invasieve neuromodulatie behandelingen (wordt 
aangeleerd) 

- Je neemt Elektro-Encefalogram af (wordt aangeleerd) 
- Je zorgt voor een goede rapportage in dossiers en databases 
- Je stelt rapporten en verslagen op  
- Je voert vlot administratieve taken uit zoals afrekenen, inplannen, dossier opmaken, … 
- Je staat de arts bij bij het toedienen van medicatie 
- Je neemt bloedstalen af en houdt contact met het labo 
- Je communiceert vlot met de patiënt, artsen en collega’s 
- Je formuleert voorstellen tot verbetering van de werking van BRAI3N 
- Je neemt deel aan interdisciplinair overleg 
- Je registreert en analyseert gegevens (wordt aangeleerd) 
- Je observeert en herkent symptomen en reacties op fysiek, psychisch en sociaal vlak 
- Je kan gezondheidsrisico’s detecteren en definiëren 
 

Profiel: 
- Je bent verpleegkundige (gegradueerd of bachelor) 
- Je bent gepassioneerd in het helpen van mensen 
- Je bent nieuwsgierig en leergierig  
- Je bent gemotiveerd 
- Je kan goed planningen opmaken en houdt hierbij rekening met de noden van de patiënt en 

de agendamogelijkheden, administratie schrikt jou niet af 
- Je bent consciëntieus en voelt je verantwoordelijk voor de patiënt 

http://www.brai3n.com/


- Je bent discreet en betrouwbaar 
- Je bent stressbestendig 
- Je bent flexibel 
- Je bent empathisch 
- Je bent sterk in samenwerken 
- Je kan vlot werken met WORD, EXCEL, POWERPOINT  

 
 
Wij bieden: 

- Een contract van onbepaalde duur, met een jobtime van 100% 
- Een inspirerende omgeving 
- Een gepassioneerd team 
- Kansen om persoonlijk en professioneel te groeien 
- Marktconforme verloning 
- Gratis hospitalisatieverzekering 
- Maaltijdcheques 
- Geen weekend- en nachtdienst 

 
Interesse?  
Stuur jouw CV en een motivatiebrief op naar jan.ost@brai3n.com 
 
Adres: 
BRAI3N 
Jemappesstraat 5 
9000 Gent 
09 273 66 60 

mailto:jan.ost@brai3n.com

