
Mercy Ships Belgium 

GIDS VOOR VERPLEEGKUNDIGEN 

 
 

Intro 

In deze gids vind je specifiek voor verpleegkundigen een overzicht van vrijwillige functies tot 12 maanden. 

Voor lange termijnfuncties en eventuele andere opportuniteiten kan je altijd terecht op onze 

internationale opportunities pagina.  

Dit is een gids om richting te geven en je te helpen bij jouw zoektocht naar een geschikte functie aan boord. 

We doen ons best om deze gids up to date te houden.  

Raadpleeg evenwel altijd de Engelstalige functieomschrijving via de bijgevoegde link als je verder wil gaan 

met jouw aanmelding. Het is belangrijk dat je goed geïnformeerd bent over de actuele noden en 

functievereisten. 

*** 

  

https://opportunities.mercyships.org/


Operating room nurse 
Min. 2 weken 

Vertaling NL : operatieverpleegkundige / OK verpleegkundige 

https://opportunities.mercyships.org/operating-room/nurse/ 

 

Over deze functie 

Als operatieverpleegkundige zorg je voor patiënten die van de verpleegafdeling naar het 

operatiekwartier komen. Van de OK verpleegkundige wordt verwacht dat je instrumenteert, assisteert 

en als omloop werkt. Daarnaast houd je accuraat de schriftelijke documentatie van de OK bij. 

Je werkt mee aan het klaarmaken van de OK, het klaarzetten voor operaties en het schoonmaken na 

operaties. 

Taken 

• Je documenteert de gegeven zorg; 

• Je assisteert bij de voorbereiding en uitvoering van chirurgische ingrepen; 

• Je zorgt voor een chirurgisch schone omgeving voor patiëntenzorg; 

• Je instrumenteert, assisteert en loopt om bij verschillende specialisaties en chirurgische 

ingrepen; 

• Je zorgt voor een veilige omgeving voor de patiënt. 

Functievereisten 

• Je bent een gediplomeerd operatieverpleegkundige met geldige registratie; 

• Je hebt recente ervaring van ten minste 2 jaar fulltime (of 3 jaar parttime) in de OK in de 

afgelopen 5 jaar. Op het moment van jouw aanmelding kan je aantonen dat je de afgelopen 12 

maanden in een OK hebt gewerkt; 

• Je dient deze ervaring op te doen binnen een van deze chirurgische specialisaties: algemeen, 

plastisch-reconstructief, gynaecologie, maxillofaciaal/KNO of orthopedie (indien mogelijk); 

• OK-verpleegkundigen die geen ‘scrub’ ervaring hebben wordt gevraagd om deze ervaring op te 

doen gedurende 6 maanden met minstens 150 patiënten in de voormelde specialisaties; 

• Een geldig Basic Life Support (BLS) certificaat is vereist. Advanced Cardiac Life Support (ACLS) en 

Pediatric Advanced Life Support (PALS) zijn optioneel; 

• Je beheerst het Engels zowel mondeling als schriftelijk; 

• Je bent bekend met de procedures, normen en apparatuur van de operatiekamer; 

• Je bent flexibel en hebt gevoel voor culturele diversiteit. 

https://opportunities.mercyships.org/operating-room/nurse/


PACU Nurse (Recovery Room)  
Min. 2 weken 

Vertaling NL : Recovery verpleegkundige 

https://opportunities.mercyships.org/operating-room/pacu-nurse-recovery-room/ 

 

Over deze functie 

The PACU Nurse provides total patient care for inpatient surgical patients, both adult and pediatric. 

Specialties include maxillofacial, reconstructive plastics, general, ENT, ophthalmic, obstetric fistula repair 

and orthopedic surgery. 

Als Recovery Verpleegkundige op de PACU (Post Anesthesia Care Unit) bied je complete patiëntenzorg 

aan chirurgische patiënten, zowel volwassenen als kinderen. De specialisaties omvatten MKA-, plastisch-

reconstructieve, algemene, KNO-, oogheelkundige, VVF- en orthopedische chirurgie. 

Taken 

• Je biedt verpleegkundige zorg voor patiënten na hun operatie in hun overgang naar de 

verpleegafdeling; 

• Je handhaaft hemodynamische, respiratoire en neurologisch stabiliteit; 

• Je zorgt voor veilige luchtwegen bij patiënten na hun operatie; 

• Je beheerst de pijn bij patiënten na hun operatie; 

• Je waarborgt patiëntveiligheid en handhaaft een hoge norm van verpleegkundige zorg; 

• Je assisteert bij lokale en regionale anesthesie voor de operatie; 

 

Functievereisten 

• Je bent een gediplomeerd en geregistreerd verpleegkundige met minstens twee jaar 

beroepservaring; 

• Je hebt recente ervaring als recovery verpleegkundige van ten minste 2 jaar fulltime of 3 jaar 

parttime in de afgelopen 5 jaar. Op het moment van jouw aanmelding kan je aantonen dat je in 

de afgelopen 12 maanden in een PACU omgeving hebt gewerkt; 

• Een geldig Basic Life Support (BLS) certificaat is vereist. Advanced Cardiac Life Support (ACLS) en 

Pediatric Advanced Life Support (PALS) zijn optioneel; 

• Je kan een lichamelijke beoordeling uitvoeren en je bent bekend met niet-invasieve monitoring 

en ECG; 

• Je beheerst het Engels zowel mondeling als schriftelijk; 

• Je bent flexibel en hebt gevoel voor culturele diversiteit.  

https://opportunities.mercyships.org/operating-room/pacu-nurse-recovery-room/


Anesthetic assistant 
Min. 2 weken 

Vertaling NL :Anesthesieverpleegkundige 

https://opportunities.mercyships.org/operating-room/anesthetic-assistant/ 

 

Over deze functie 

Als anesthesieverpleegkundige ondersteun je de anesthesist in de operatiekamer. In deze functie zorg je 

ook voor een accurate inventaris van anesthesie-gerelateerde materialen en onderhoud je 

anesthesieapparatuur samen met de biomedisch technici. Je bestelt ook nieuwe voorraden zo nodig. 

Taken 

• Je maakt de anesthesiemachine klaar voor het begin van de werkdag; 

• Je test anesthesieapparatuur; 

• Je assisteert de anesthesist waar nodig; 

• Je handhaaft een veilige omgeving voor de patiënt; 

Functievereisten 

• Je bent een gediplomeerd en geregistreerd anesthesieverpleegkundige; 

• Je beschikt over uitstekende organisatorische vaardigheden. 

• Je beheerst het Engels zowel mondeling als schriftelijk;  

• Je bent bekend met de procedures, normen en apparatuur van de operatiekamer, inclusief de 

bijzonderheden van anesthesie; 

• Je bent flexibel en hebt gevoel voor culturele diversiteit. 

 

  

https://opportunities.mercyships.org/operating-room/anesthetic-assistant/


Outpatient nurse 
Min. 8 weken 

Vertaling NL : Verpleegkundige polikliniek 

https://opportunities.mercyships.org/hospital/outpatient-nurse/ 

 

Over deze functie 

Als verpleegkundige polikliniek werk je hands-on om onze patiënten, die zijn ontslagen van de 

chirurgische afdelingen, de juiste postoperatieve zorgen te bieden. Je zorgt ervoor dat elke patiënt de 

aandacht krijgt die hij verdient. 

Taken 

• Je biedt diverse zorgen zoals wondzorg, aderpunctie/bloedafname, toelichting, counseling, uitleg 

over medicijnen, voeding en testresultaten;  

• Je coördineert de nodige raadplegingen van chirurgen of ziekenhuisartsen voor de behandeling 

van medische problemen die zich voordoen, bovenop routinematige postoperatieve controles; 

• Je houdt alle zorgen en instructies accuraat bij;  

• Je werkt samen met lokale vertalers om patiënten cultureel gevoelige en meelevende zorg te 

bieden; 

Functievereisten 

• Je bent een gediplomeerd en geregistreerd verpleegkundige met minimaal twee jaar 

beroepservaring; 

• Je hebt relevante ervaring met wondzorg (postoperatieve incisies/wonden, complexe 

verbandwisselingen) van meer dan 6 maanden; 

• Je hebt recente ervaring met acute patiëntenzorg op een chirurgische/ medische/ spoedeisende/ 

wondzorg/ poliklinische afdeling van ten minste twee jaar fulltime of drie jaar parttime in de 

afgelopen 5 jaar; 

• Op het ogenblik van aanmelding kan je aantonen dat je in de afgelopen 12 maanden tenminste 

30 uur per week hebt gewerkt op een van deze klinische gebieden; 

• Een geldig Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) of Basic Life Support (BLS) certificaat is vereist; 

ACLS (Advanced Cardiac Life Support) en PALS (Paediatric Advanced Life Support) zijn optioneel; 

• Je kan uitstekend mondeling en schriftelijk communiceren in het Engels; 

• Je kan goed samenwerken met anderen in een interculturele omgeving. 

https://opportunities.mercyships.org/hospital/outpatient-nurse/


Would Care Team Nurse  
Min. 8 weken 

Vertaling NL : Wondverpleegkundige 

https://opportunities.mercyships.org/hospital/wound-care-team-nurse/ 

 

Over deze functie 

Als verpleegkundige van het wondzorgteam verzorg je de verbandwisselingen voor patiënten die 

reconstructief-plastische chirurgie hebben ondergaan. Je zorgt ervoor dat iedere patiënt de zorg en 

aandacht krijgt die hij of zij verdient. 

Taken 

• Je biedt wondzorg aan de patiënten onder meer door verbandwisselingen, het verwijderen van 

hechtingen, het verwijderen van K-draden en complexe wondzorg; 

• Je werkt samen met lokale vertalers om cultureel gevoelige en meelevende zorg aan patiënten 

te bieden; 

• Je coördineert de wondzorg met de leiders van de specialisatieteams, met 

hoofdverpleegkundigen, zaalartsen en chirurgen; 

• Als er geen reconstructief-plastische operaties worden uitgevoerd, werk je als verpleegkundige 

op een afgesproken afdeling (meestal de verpleegafdelingen of de polikliniek); 

Functievereisten 

• Je bent een gediplomeerd verpleegkundige met een geldige registratie; 

• Je hebt tenminste 2 jaar beroepservaring, bij voorkeur met complexe wondzorg en de zorg voor 

een nieuwe huidtransplantatie / huidflap na de operatie; 

• Je hebt recente ervaring met acute patiëntenzorg op een chirurgische/ medische/ spoed/ 

wondzorg/ poliklinische afdeling van minstens 2 jaar full-time of 3 jaar part-time in de afgelopen 

5 jaar; 

• Op het moment van aanmelding kan je aantonen dat je in de afgelopen 12 maanden tenminste 

30 uur per week hebt gewerkt op een van deze klinische gebieden; 

• Een geldig Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) of Basic Life Support (BLS) certificaat is vereist; 

ACLS (Advanced Cardiac Life Support) en PALS (Pediatric Advanced Life Support) zijn optioneel; 

• Je kan uitstekend mondeling en schriftelijk communiceren in het Engels; 

• Je kan goed met anderen samenwerken in een multiculturele omgeving. 

  

https://opportunities.mercyships.org/hospital/wound-care-team-nurse/


Ward nurse 
Min. 8 weken 

Vertaling NL : Verpleegkundige (afdelingsverpleegkundige) 

https://opportunities.mercyships.org/hospital/ward-nurse/ 

 

Over deze functie 

Onze verpleegkundigen geven elke patiënt 24/7 de zorg en aandacht die ze nodig hebben. 

Taken 

• Je verleent holistische patiëntenzorg aan de aan jou toegewezen patiënten. Je zorgt voor zowel 

volwassenen als kinderen op een open afdeling met 20 bedden; 

• Je zet recente ervaring in om zorgen voor en na de operatie te bieden aan patiënten die een van 

de volgende operaties ondergaan: kaak- en gezichtsoperaties, reconstructief-plastische, 

algemene, gynaecologische of orthopedische operaties of obstetrische fistelhersteloperaties. Bij 

voorkeur heb je ervaring met een van deze chirurgische specialisaties; 

• Je werkt samen met lokale vertalers om cultureel gevoelige en meelevende zorg te bieden aan 

patiënten; 

• Je coördineert patiëntenzorg met de teamleiders, hoofdverpleegkundigen, zaalartsen en 

chirurgen. 

Functievereisten 

• Je bent een gediplomeerd en geregistreerd verpleegkundige met minimaal 2 jaar 

beroepservaring; 

• Je hebt recente ervaring met acute patiëntenzorg op een ziekenhuisafdeling voor chirurgie, 

medische zorg of spoedafdeling van ten minste twee jaar fulltime of drie jaar parttime in de 

afgelopen 5 jaar; 

• Op het ogenblik van aanmelding kan je aantonen dat je in de afgelopen 12 maanden tenminste 

30 uur per week hebt gewerkt op een van deze klinische gebieden; 

• Een geldig Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) of Basic Life Support (BLS) certificaat is vereist. 

Bij voorkeur heb je ook een ACLS-certificaat (Advanced Cardiac Life Support). Een PALS (Pediatric 

Advanced Life Support) certificaat is optioneel; 

• Je kan uitstekend mondeling en schriftelijk communiceren in het Engels; 

• Je kan goed samenwerken met anderen in een multiculturele omgeving. 

 

https://opportunities.mercyships.org/hospital/ward-nurse/


Ward nurse (pediatric) 
Min. 8 weken 

Vertaling NL : Kinderverpleegkundige / Verpleegkundige pediatrie 

https://opportunities.mercyships.org/hospital/ward-nurse-pediatric/ 

 

Over deze functie 

Onze verpleegkundigen geven elke patiënt 24/7 de zorg en aandacht die ze nodig hebben. 

Taken 

• Je verleent holistische patiëntenzorg aan de aan jou toegewezen patiënten. Je zorgt voor zowel 

volwassenen als kinderen op een open afdeling met 20 bedden; 

• Je zet recente chirurgische ervaring in om pre- en postoperatieve zorg te bieden aan patiënten 

die een van de volgende operaties ondergaan: maxillofaciale, reconstructief-plastische, 

algemene, gynaecologische of orthopedische operaties. Bij voorkeur heb je ervaring met een van 

deze chirurgische specialisaties; 

• Je werkt samen met lokale vertalers om cultureel gevoelige en meelevende zorg te bieden aan 

de patiënten; 

• Je coördineert patiëntenzorg met de teamleiders van specialisatieteams, met 

hoofdverpleegkundigen, zaalartsen en chirurgen. 

Functievereisten 

• Je bent een gediplomeerd en geregistreerd verpleegkundige met minstens twee jaar 

beroepservaring in de pediatrie; 

• Je hebt recente ervaring met acute zorgen voor pediatrische patiënten op een ziekenhuisafdeling 

voor chirurgie, medische zorg of een spoedafdeling van ten minste twee jaar fulltime of drie jaar 

parttime in de afgelopen 5 jaar; 

• Op het moment van aanmelding kan je aantonen dat je in de afgelopen 12 maanden tenminste 

30 uur hebt gewerkt op een van deze klinische gebieden; 

• Een geldig Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) of Basic Life Support (BLS) certificaat is vereist. 

Bij voorkeur heb je ook een ACLS-certificaat (Advanced Cardiac Life Support). Een PALS (Pediatric 

Advanced Life Support) certificaat is optioneel. 

• Je kan uitstekend mondeling en schriftelijk communiceren in het Engels. 

• Je kan goed samenwerken met anderen in een multiculturele omgeving.  

https://opportunities.mercyships.org/hospital/ward-nurse-pediatric/


Ward nurse (pediatric ICU) 
Min. 8 weken 

Vertaling NL : IC-Kinderverpleegkundige / Kinderverpleegkundige intensieve zorgen 

https://opportunities.mercyships.org/hospital/ward-nurse-pediatric-icu/ 

 

Over deze functie 

Als IC-kinderverpleegkundige werk je in een team dat de patiënten 24/7 de zorg en aandacht geeft die ze 

nodig hebben. Je werkt vooral op de verpleegafdelingen en wordt toegewezen aan de IC als daar 

pediatrische patiënten worden opgenomen.  

Taken 

• Je levert holistische patiëntenzorg aan ernstig zieke patiënten in de Intensive Care Unit (ICU) als 

er patiënten zijn opgenomen op de IC. Meestal werken IC-kinderverpleegkundigen op een open 

afdeling met 15 tot 20 bedden. Ze zorgen daar voor meerdere patiënten, zowel volwassenen als 

kinderen; 

• Je zet recente chirurgische ervaring in om pre- en postoperatieve zorg te bieden aan patiënten 

die een van de volgende operaties ondergaan: maxillofaciale, reconstructief-plastische, 

algemene, gynaecologische of orthopedische operaties. Bij voorkeur heb je ervaring met een van 

deze chirurgische specialisaties; 

• Je werkt samen met lokale vertalers om cultureel gevoelige zorg te bieden aan patiënten; 

• Je coördineert patiëntenzorg met de teamleiders, hoofdverpleegkundigen, zaalartsen en 

chirurgen. 

Functievereisten 

• Je bent een gediplomeerd en geregistreerd verpleegkundige met minimaal 2 jaar 

beroepservaring in pediatrie; 

• Je hebt recente ervaring met het verzorgen van ernstig zieke kinderen op een op een PICU/NICU-

afdeling van ten minste twee jaar fulltime of drie jaar parttime in de afgelopen 5 jaar; 

• Op het ogenblik van aanmelding kan je aantonen dat je in de afgelopen 12 maanden tenminste 

30 uur per week hebt gewerkt op een verpleegafdeling waar sprake is van zorg voor acuut 

opgenomen patiënten (kinderen). Dit kan ook een chirurgische verpleegafdeling of 

spoedafdeling zijn; 

• Een geldig Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) of Basic Life Support (BLS) certificaat is vereist. 

Bij voorkeur heb je ook een ACLS-certificaat (Advanced Cardiac Life Support). Een PALS (Pediatric 

Advanced Life Support) certificaat is optioneel. 

• Je kan uitstekend mondeling en schriftelijk communiceren in het Engels.  Je werkt goed samen 

met anderen in een multiculturele omgeving.  

https://opportunities.mercyships.org/hospital/ward-nurse-pediatric-icu/


Ward nurse (Adult ICU) 
Min. 8 weken 

Vertaling NL : IC-verpleegkundige / Verpleegkundige intensieve zorgen 

https://opportunities.mercyships.org/hospital/ward-nurse-adult-icu/ 

 

Over deze functie 

Als IC-verpleegkundige werk je in een team dat 24 uur per dag de patiënten de zorg en aandacht geeft 

die ze nodig hebben. Je werkt vooral op de verpleegafdelingen en wordt toegewezen aan de IC als daar 

volwassen patiënten worden opgenomen.  

Taken 

• Je levert holistische patiëntenzorg aan ernstig zieke patiënten in de Intensive Care Unit (ICU) als 

er patiënten zijn opgenomen op de IC. Meestal werken IC-verpleegkundigen op een open 

afdeling met 15 tot 20 bedden. Daar zorg je voor meerdere patiënten, zowel volwassenen als 

kinderen; 

• Je zet recente chirurgische ervaring in om pre- en postoperatieve zorg te bieden aan patiënten 

die een van de volgende operaties ondergaan: maxillofaciale, reconstructief-plastische, 

algemene, gynaecologische of orthopedische operaties. Bij voorkeur heb je ervaring met een van 

deze chirurgische specialisaties; 

• Je werkt samen met lokale vertalers om cultureel gevoelige en meelevende zorg te bieden aan 

patiënten; 

• Je coördineert patiëntenzorg met de teamleiders, hoofdverpleegkundigen, zaalartsen en 

chirurgen. 

Functievereisten 

• Je bent een gediplomeerd en geregistreerd verpleegkundige met minimaal 2 jaar 

beroepservaring; 

• Je hebt recente IC ervaring van ten minste 1 jaar fulltime of 3 jaar parttime in de afgelopen 5 

jaar;  

• Op het ogenblik van aanmelding kan je aantonen dat je in de afgelopen 12 maanden tenminste 

30 uur per week hebt gewerkt op een verpleegafdeling waar sprake is van zorg voor acuut 

opgenomen patiënten. Dit kan ook een chirurgische verpleegafdeling of spoedafdeling zijn; 

• Een geldig Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) of Basic Life Support (BLS) certificaat is vereist. 

Bij voorkeur heb je ook een ACLS-certificaat (Advanced Cardiac Life Support). Een PALS (Pediatric 

Advanced Life Support) certificaat is optioneel. 

• Je kan uitstekend mondeling en schriftelijk communiceren in het Engels. 

• Je kan goed samenwerken met anderen in een multiculturele omgeving.  

https://opportunities.mercyships.org/hospital/ward-nurse-adult-icu/


Crew nurse  
Min. 10 maanden 

Vertaling NL : Verpleegkundige voor de bemanning 

https://opportunities.mercyships.org/hospital/crew-nurse/ 

 

Over deze functie 

Als verpleegkundige voor de bemanning coördineer je de gezondheidszorg voor onze vrijwilligers en 

lokale dagwerkers. Je ondersteunt de arts en geeft leiding aan de administratief medewerker van de 

‘Crew clinic’. Zo draag je bij aan de best mogelijke zorg voor onze vrijwilligers. 

Taken 

• Je regelt afspraken voor bemanningsleden die ziek zijn of die onderzoeken of controles nodig 

hebben; 

• Je houdt medische dossiers van de bemanning accuraat bij en zorgt voor voldoende voorraden 

van geneesmiddelen en benodigdheden; 

• Je neemt altijd de standaard voorzorgsmaatregelen in acht; 

• Je houdt vaccinaties bij, zorgt voor opvolging ervan en toediening bij nieuwe en aanwezige 

lange-termijn vrijwilligers; Je zorgt ervoor dat testen op tuberculose plaatsvinden; 

• Je geeft regelmatig presentaties over gezondheid om de bemanning te informeren over diensten 

van de kliniek en over veel voorkomende ziekten en risico’s; 

• Je draait mee in het dienstrooster om zorg aan de bemanning te garanderen wanneer de 

bemanningskliniek en het ziekenhuis gesloten zijn; 

• Je draagt zorg voor onderhoud van alle niet-maritieme EHBO-koffers aan boord en van de MCB-

programma’s. 

Functievereisten 

• Je bent een gediplomeerd verpleegkundige of huisarts met een geldige registratie; 

• Je hebt minstens 2 jaar beroepservaring; 

• Enige pediatrische ervaring is vereist; 

• Een geldig Basic Life Support (BLS) certificaat is vereist. Advanced Cardiac Life Support (ACLS) en 

Pediatric Advanced Life Support (PALS) zijn optioneel; 

• Je beheerst het Engels,  bij voorkeur spreek je ook Frans. 

 

https://opportunities.mercyships.org/hospital/crew-nurse/


Overige verpleegkundige en ondersteunende functies 
 

Ophthalmic Day Surgery nurse 
Min. 4 weken 

Vertaling NL : Verpleegkundige dagbehandeling oogheelkunde 

https://opportunities.mercyships.org/ophthalmic/day-surgery-nurse/ 

 

Ophthalmic Scheduling nurse 
Min. 7 maanden 

Vertaling NL : Verpleegkundige Planning Oogheelkunde 

https://opportunities.mercyships.org/ophthalmic/scheduling-nurse/ 

 

Dental assistant 
Min. 2 weken 

Vertaling NL : Tandartsassistent 

https://opportunities.mercyships.org/dental/dental-assistant/ 

 

Crew Clinic COVID assistant 
Min. 4 weken 

Vertaling NL : Crew Clinic COVID assistent  

https://opportunities.mercyships.org/hospital/crew-clinic-COVID-assistant/ 

 

Sterile processing technician 
Min. 6 weken 

Vertaling NL : Sterilisatiemedewerker 

https://opportunities.mercyships.org/operating-room/sterile-processing-technician/ 

 

  

https://opportunities.mercyships.org/ophthalmic/day-surgery-nurse/
https://opportunities.mercyships.org/ophthalmic/scheduling-nurse/
https://opportunities.mercyships.org/dental/dental-assistant/
https://opportunities.mercyships.org/hospital/crew-clinic-COVID-assistant/
https://opportunities.mercyships.org/operating-room/sterile-processing-technician/


Infection Preventionist 
Min. 12 weken 

Vertaling NL : Deskundige Infectiepreventie 

https://opportunities.mercyships.org/hospital/infection-preventionist-ipc/ 

 

Ward administrative assistant 
Min. 10 maanden 

Vertaling NL : Administratief medewerker verpleegafdeling 

https://opportunities.mercyships.org/hospital/ward-administrative-assistant/ 

 

Crew Clinic Administrative assistant 
Min. 10 maanden 

Vertaling NL : Administratief medewerker Crew Clinic 

https://opportunities.mercyships.org/hospital/crew-clinic-administrative-assistant/ 

 

Hope Center facilitator 
Min. 10 maanden 

Vertaling NL : Facilitator HOPE Centrum (Hospital Outpatient Extension) 

https://opportunities.mercyships.org/hospital/hope-center-facilitator/ 

 

Low Care Unit facilitator 
Min. 10 Maanden 

Vertaling NL : Facilitator Low Care Unit 

https://opportunities.mercyships.org/hospital/low-care-unit-facilitator/ 

 

 

  

https://opportunities.mercyships.org/hospital/infection-preventionist-ipc/
https://opportunities.mercyships.org/hospital/ward-administrative-assistant/
https://opportunities.mercyships.org/hospital/crew-clinic-administrative-assistant/
https://opportunities.mercyships.org/hospital/hope-center-facilitator/
https://opportunities.mercyships.org/hospital/low-care-unit-facilitator/


Contact 

Het doorlopen van de procedure en de voorbereiding van jouw reis neemt heel wat tijd in beslag. 

We vragen dan ook een groot engagement van onze vrijwilligers. 

Contacteer ons graag voor een persoonlijk gesprek vooraleer je de procedure zou aanvatten! Zo 

kunnen we je verder informeren en begeleiden. 

Alvast dank voor jouw bereidwilligheid. Hopelijk tot gauw!  

 

Mieke Gonnissen 

Coördinator HR-team Mercy Ships België 

vrijwilliger@mercyships.org 

+32 486 80 21 90 

 

 

 

 

Sophie van Laere, verpleegkundige (ward nurse) aan boord van de Africa Mercy in 2022 

mailto:vrijwilliger@mercyships.org

