
<  foto in dit grijs vlak 
plaatsen en dit tekst-
vak weggooien

Wat wil je leren, zien, doen? 

Een goede voorbereiding houdt ook in dat je kan 
aangeven wat je wil leren, zien en doen. Door de 
grootte van ons ziekenhuis is er veel mogelijk, durf 
dus gerust ambitieus te zijn en na te gaan welke 
mogelijkheden er zijn. 

Denk er zeker aan om de checklist op dag 1 te 
overlopen! Contactgegevens 

Stagebegeleider: 02/257.55.58
student@azjanportaels.be

Stagereferenties: www.azjanportaels.be

Solliciteren?  jobs@azjanportaels.beOnze visie
Meer info over onze missie en visie?  
Scan dan deze code:

      welkom 
      studenten              



Wat met de stagekledij?
De kledingautomaat kan enkel worden 
gebruikt door studenten met een per-
soonlijke badge. Hoe? Scan jouw badge 
en geef aan welke kledingstuk je nodig 
hebt. 

Waar? D-blok, 1e verdiep, ruimte rechts 
van de trappen  
 
Voorzorgsmaatregelen 
De Covid19-pandemie maakt dat wij ons 
beter moeten verzorgen, maar ook onze 
naasten en patiënten. Daarom is het ook 
belangrijk dat je telkens langs de dok-
tersparking binnenkomt. Rechts van de 
deur kan je aan de hand van je badge, de 
deur openen. 

Wanneer je binnenkomt vind je een au-
tomatische handenontsmetter. Ontsmet 
jouw handen correct maar ook zo op de 
aangewezen momenten! 

Wees alert voor mogelijke symptomen. 
Indien je meer dan 38°C hebt moet je 
thuis blijven. 

Draag steeds correct een mondmasker 
en houd afstand.

Uitgebreide informatie over de hygiëne 
maatregelen vind je via deze QR-code 
terug: 

Welkom! 

Wij heten je van harte welkom! Wat leuk dat je 
bij ons stage komt lopen.

Deze flyer bundelt voor jou in één oogopslag 
alle info die je nodig hebt op jouw eerste sta-
gedag. 

Jouw rol is cruciaal voor het welslagen van je 
stage en alles start bij een goede voorberei-
ding.  Uiteraard sta je er niet alleen voor!

 “Een team, een familie, samen voor jouw ge-
zondheid”, dat is onze visie. Alhoewel we een 
ziekenhuis zijn met 830 werknemers, staat ie-
der van ons voor jou klaar om jou verder te 
helpen, er met jou een geslaagde stage van 
te maken. Aarzel dan zeker niet om ons aan te 
spreken indien je moeilijkheden ondervindt. 

Is de informatie in deze flyer te beknopt? Scan 
de verschillende QR-codes, zij loodsen jou 
naar de uitgebreide info en alle nodige docu-
menten. 

Heb jij je al voorbereid? 

Stage lopen is altijd een spannende en leerrij-
ke ervaring. 

Wij vragen jou ook om een aantal zaken voor 
stagestart in orde te brengen. Hier een korte 
check:

  Je nam contact op met de stage afdeling

 Je weet waar en om welk uur je wordt  
     verwacht op je eerste dag

Om jouw stage ook soepel te laten verlopen, 
zorg je er best voor dat je de juiste documen-
ten op tijd in orde brengt. Nog niet gedaan of 
op zoek naar meer informatie? Klik dan even 
door op onderstaande QR-code.

Heb jij je persoonlijke  
sleutel en badge al?  
Je (persoonlijke) badge en sleutel voor de 
kleedkamer, krijg je ook op jouw eerste sta-
gedag. Deze kan je aan het onthaal ophalen.

Het onthaal ligt aan de hoofdingang. Vergeet 
ook niet om de aftekenlijst in te vullen. 
Op jouw laatste stagedag geef je jouw 
persoonlijke badge en sleutel terug af aan 
het onthaal, ook hiervoor handteken je de 
aftekenlijst.

(K-Blok, 1e verdiep, ... ) 

Hoe log ik in?
Dien je te werken met het elektronisch dos-
sier? Jouw inloggegevens liggen voor je klaar 
op de afdeling!


