
 

 

VERPLEEGKUNDIGE  
Dag of vaste nachtdienst (m/v) voltijds of deeltijds.  
WZC de Lichtervelde/ Zorg-Saam ZKJ  I 9810 Eke-Nazareth I 23 maart 2019 
Woonzorgcentrum de Lichtervelde te Eke-Nazareth, nabij Gent,  beschikt over  230 woongelegenheden 
woonzorgcentrum,  10 woongelegenheden kortverblijf  en een dagverzorgingcentrum  voor 14 gasten. Onze 
kernopdracht bestaat erin om de beste zorg te bieden aan senioren met zorgnoden. Met 200 deskundige medewerkers 
en 85 geëngageerde vrijwilligers zetten wij ons dagelijks in om afgestemde zorg te geven aan verschillende doelgroepen. 
Wij maken deel uit van de vzw Zorg-Saam ZKJ, een groep van Christelijk geïnspireerde ouderenzorgvoorzieningen. 
 
 

Voor de uitbouw van ons team  werven  wij aan :  
1 VERPLEEGKUNDIGE  DAG OF VASTE NACHTDIENST (m/v) voltijds of deeltijds 
Functieomschrijving 

- Je staat zelfstandig in voor de uitvoering van de verpleegkundige taken en hebt een belangrijke opdracht en 
affiniteit mbt het medicatiebeleid. 

- Je geeft ondersteuning in de totaalzorg van de individuele bewoner. 
- Je volgt het individueel zorgplan van de bewoners mee op en past dit aan, in overleg  met de bewoner en met de 

adjunct hoofdverpleegkundige, aan de noden van de bewoner waar nodig. 
- Je neemt verantwoordelijkheid op en bewaakt de kwaliteit van de eigen zorgverlening en deze van het team. 
- Je ondersteunt de zorgkundigen in de dagelijkse werking en waakt mee over de zorgzame uitvoering en opvolging 

van het zorgplan en de procedures. 
- Je hebt kennis van de gangbare ICT toepassingen 
- Je draagt bij tot een goede multidisciplinaire samenwerking . 
- Je hanteert een empathische, vriendelijke, respectvolle animatieve basishouding naar bewoners , familie en 

collega’s 

Aanbod 
- Overeenkomst  voor  onbepaalde duur  •  Zeer gevarieerde job  • Aangename werksfeer   • Ruime 

vormingsmogelijkheden  •  Verloning volgens barema’s PC 330.01 met overname anciënniteit  •  Extra legale 
voordelen  •  Uitdagende job binnen een innovatieve zorgorganisatie   

WZC-CKV-DVC  de Lichtervelde 
 

Ben jij de collega  met een hart voor senioren  die ons team komt versterken?  
 
KIJK DAN SNEL VOOR MEER INFORMATIE EN SOLLICITEER VIA DE WEBLINK: 
http://www.zorg-saam.be/de-lichtervelde/werken/vacatures OF STUUR JE CV NAAR 
decoeng@delichtervelde.zkj.be 

 


