
SINT RAFAEL in LIEDEKERKE zoekt  

3 verpleegkundigen 
Vaste Job - Online sinds 25 mei 2018 - Gewijzigd sinds 25 mei 2018  

Functieomschrijving 

Je bent een deskundige verpleegkundige en je draagt oudere bewoners (al dan niet 

met dementie) een warm hart toe. Je bent respectvol en empatisch naar bewoners, 

familie, collega’s. Je neemt graag verantwoordelijkheid, je kan zelfstandig werken en 

je bent een teamspeler. Je ziet jezelf goed functioneren in een coachende rol naar 

collega’s zorgkundigen. Je kunt jezelf vinden in de christelijke visie van de 

organisatie. 

Profiel 

U werkt als verpleegkundige op afdelingen met somatische zorg en/of op afdelingen 

voor personen met dementie. U werkt in een roulement van afwisselend 3 of 4 

nachtdiensten (van 10 u). U werkt om de 14 dagen een zaterdag of een zondag.  

Jobgerelateerde competenties 

 De dossiers administratief opvolgen (aankomst en vertrek of overplaatsing van 

de persoon met een zorgbehoefte, archivering, ...) en de verpleegkundige 

verstrekkingen erin vermelden 

 De fysieke veiligheid en gezondheid van de persoon met een zorgbehoefte 

bewaken 

 Activiteiten: Chronische zorg 

 Het zorgplan opstellen volgens de noden van de personen met een 

zorgbehoefte  

 Activiteiten: Palliatieve zorg 

 De toestand van de persoon met een zorgbehoefte bepalen (klinisch, 

psychisch, ...) De verzamelde informatie in het patiëntendossier noteren 

 De persoon met een zorgbehoefte en de omgeving informeren en adviseren 

 Verpleegkundige zorg verlenen Met de persoon met een zorgbehoefte 

communiceren (beleving, pijn, ...) Het patiëntendossier aanvullen (incidenten, 

wijzigingen in de klinische toestand, ...) 

 Palliatieve zorg, stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het 

rouwproces verlenen 

 Activiteiten: Ouderenzorg 



Persoonsgebonden competenties 

 Samenwerken als hecht team 

 Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 

 Creatief denken (Inventiviteit) 

 Klantgerichtheid 

 Contactvaardig zijn 

Vereiste studies 

Hoger beroepsonderwijs (HBO)  

HBO: Studiegebied Gezondheidszorg  

Talenkennis 

 Nederlands (goed)  

Werkervaring 

Niet van belang 

Contract 

 Vaste Job 

 Contract van onbepaalde duur 

 Deeltijds - 19 uren per week  

 Nachtwerk  

Plaats tewerkstelling 

Kasteelstraat 14 1770 LIEDEKERKE 

Aanbod 

W.Z.C. Sint-Rafaël (Liedekerke) is een voorziening voor 230 oudere bewoners, met 

een dagverzorgingscentrum, een centrum voor kortverblijf en 42 inleunflats. Wij 

maken deel uit van een grote groep: de V.Z.W. Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. 

Meer dan 1 600 medewerkers en geëngageerde vrijwilligers maken samen werk van 

hun kernopdracht: streven naar zorg op maat. We doen dit door een eigentijdse, 

kwalitatieve dienstverlening aan te bieden aan 2 200 ouderen.  

Met al onze medewerkers geven we in W.Z.C. Sint-Rafaël dagelijks zorg op maat 

aan verschillende doelgroepen: zorgbehoevende ouderen, ouderen met dementie, 



bewoners die nood hebben aan palliatieve zorgen. We zoeken voor de realisatie van 

onze opdracht een enthousiaste collega. 

Plaats tewerkstelling 

SINT RAFAEL 

Kasteelstraat 14 1770 LIEDEKERKE Toon op Verberg kaart  

Open in Google maps  

Waar en hoe solliciteren? 

Per brief  

Via e-mail: vanheckec@strafael.zkj.be  

Per telefoon: 053 64 59 22  

Persoonlijk aanmelden  

 

Contact: Mevr. Van Hecke Christa  

SINT RAFAEL  

Kasteelstraat 14, 1770 LIEDEKERKE  

AANBOD: • Een professionele organisatie met een warme en vriendelijke cultuur die 

investeert in haar medewerkers. • een contract van onbepaalde duur, voltijds, 30/38 

of deeltijds• Een aantrekkelijk salaris met overname van je anciënniteit 

en met extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques, bijkomende vakantiedagen, 

gratis treinabonnement, fietsvergoeding, kinderopvang tijdens de zomervakanties, 

extra attenties bij belangrijke mijlpalen in je leven. 

HEB JE INTERESSE VOOR de functie van VERPLEEGKUNDIGE? 

Mail je cv en motivatiebrief naar  Van Hecke Christa, directeur zorg en kwaliteit 

vanheckec@strafael.zkj.be Je kandidatuur wordt snel en discreet behandeld 
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