
 

WZC Zonnehove te Sint-Denijs-Westrem is een voorziening voor ouderen met 155 

woongelegenheden voor zorgbehoevende ouderen, een dagverzorgingscentrum (De Maretak) en  

assistentiewoningen (De Drie Linden). Wij maken deel uit van een grote groep van ouderenvoorzieningen: de 

vzw Zorg-Saam ZKJ.   

  

Met 120 enthousiaste medewerkers geven we in WZC Zonnehove dagelijks zorg op maat aan zorgbehoevende 

ouderen.  

  

Ter ondersteuning van de zorg aan de bewoners van een gemengde afdeling met fysiek zorgbehoevende 

ouderen, en een leefgroep voor ouderen met dementie, zijn we op zoek naar:  

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (m/v)  

Functie:  
• U bent verantwoordelijk voor het creëren van een aangenaam woon-& leefklimaat binnen de afdeling in 

overleg met de verantwoordelijke zorg;  

• U zorgt met uw team voor een optimale werking en waarborgt afgestemde zorg door een goed zorg- en 

medewerkersbeleid;   

• U bent verantwoordelijk voor het implementeren van het kwaliteitsbeleid en kwaliteitsdenken op 

afdelingsniveau;  

• U vertaalt de beleidslijnen in een praktisch handelen;  

• U stuurt, coacht, motiveert en superviseert het team;  

• U hebt overleg met ondermeer directieleden, diensthoofden, artsen en familie  

Profiel:  
• U behaalde een diploma van bachelor in de verpleegkunde en hebt minstens drie jaar ervaring in een 

zorggerelateerde functie;  

• U volgde de kaderopleiding of bent bereid deze te volgen;  

• U hebt een hart voor ouderen en een uitgesproken affiniteit met mensen met dementie;  

• U beschikt over leidinggevende- en coaching vaardigheden;  

• U beschikt over sterke communicatieve (mondeling en schriftelijk) en sociale vaardigheden;  

• U toont respect voor de christelijke identiteit van het woonzorgcentrum  

• Van al onze medewerkers verwachten wij deze competenties: bewonersgerichtheid, samenwerking, 

openheid en betrokkenheid.  

Aanbod:  
Een voltijdse functie in een werkomgeving met een warme en zorggerichte cultuur. Een organisatie met een 

actuele kijk op ouderzorg. Ruimte voor opleidingen en vormingen. Een aantrekkelijk salaris met extralegale 

voordelen.  

Interesse?  
U kan zich richten tot  Kristien T’Kindt – directeur WZC Zonnehove   

Loofblommestraat 4   9051 Sint-Denijs-Westrem   

Email: tkindtk@zonnehove.zkj.be  

We verwachten uw gemotiveerd schrijven met CV per brief of email ten laatste 20.04.2018 

Meer informatie over de functie kan u bekomen bij Kristien T’Kindt 0478/42.91.92  


