
 
 
 

HOOFDVERPLEEGKUNDIGEN ( M/V) voor  
het nieuwe woon-en zorgcentrum “ Bloemendal” 

 
 

De nieuwbouw van het woon-en zorgcentrum «  Bloemendal » van het OCMW van St-Agatha-Berchem opent 
zijn deuren einde september 2015. Dit nieuwe woon-en zorgcentrum, dat in een mooi groen kader gelegen, is 
telt 120 bedden waarvan 79 RVT en 41 ROB bedden onderverdeeld in drie afdelingen RVT – ROB – 
gedesoriënteerde bewoners. De zorg en de omkadering van de bewoners verdient de hoogste prioriteit en 
daarom zijn we op zoek naar hoofdverpleegkundigen ( M/V) voor dit nieuwe woon-en zorgcentrum. 
 

TAKENPAKKET : 
 

 Dagelijkse organisatie en opvolging van de verzorging uitgevoerd door zijn/haar team 

 Werkt nauw samen en integreert zijn/haar werk in het kader van de filosofie van het woon-en 
zorgcentrum 

 Nauwe samenwerking met de coördinerende geneesheer 

 Beheer van het zorgdossier van elke bewoner van de afdeling 

 Samenwerking met de huisartsen 

 Verantwoordelijk voor het onthaal van nieuwe bewoners en familieleden 

 Verantwoordelijk voor de begeleiding van de bewoners en hun familie 

 Werkt nauw samen met het paramedisch personeel  

 Beheer van de uurroosters en verlof van het team 

 Organiseert de functioneringsgesprekken en evaluaties van het toevertrouwde personeel 

 Organiseert en volgt de multidisciplinaire vergaderingen op in samenwerking met de coördinerende 
geneesheer 

 Voert eventueel directe verpleegkundige zorgen uit 

 Vervangt de directeur bewonerszorg ingeval van afwezigheid 

 Staat in voor de uitwerking van het kwaliteitsconcept en het kwaliteitsprogramma in samenwerking met 
de directie 

 Onderhoudt en volgt zijn/haar kennis en competenties op via permanente vorming 
 
 

 
 
 
 



BELANGRIJKSTE PROFIELKENMERKEN  
 

 Titularis zijn van een bachelor in de verpleegkunde, aangevuld met een Banaba in zorgmanagement of 
bereid zijn deze te behalen binnen een termijn van twee jaar 

 Aanleg hebben voor leiding geven, organisatie en animatie van een team  

 Kennis hebben van standaard informaticatoepassingen  

 Zin hebben voor contacten, menselijke aanpak van bewoners en familie 

 Bereid zijn te werken in een onregelmatig uurrooster, het weekend inbegrepen indien nodig 

 In het bezit zijn van het getuigschrift betreffende het taalgebruik in de administratie van het betrokken 
niveau of bereid zijn dit binnen de twee jaar te behalen 

 

ONS AANBOD 
 

 Uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en  

          mogelijkheid om eigen talenten verder te ontwikkelen 

 Voltijds contract van onbepaalde duur 

 Bijkomende vormingen 

 Voordelig verlofreglement 

 Maaltijdcheques 

 Tussenkomst in de verzekering  gezondheidszorgen 

 Tussenkomst in het abonnement  openbaar vervoer (MIVB, NMBS, ...) 
 
 

MEER INFORMATIE 
 

Voor specifieke vragen over de functie-inhoud kan u zich wenden tot Annemie Detramasure , Algemeen 
Directeur, 02/482 16 31 of via mail adetramasure@ocmwberchem.irisnet.be. 
 

HOE SOLLICITEREN 
 

Stuur uw sollicitatiebrief en CV met een kopie van je diploma (‘s) naar: 
 
OCMW St-Agatha-Berchem – dienst HRM - V. Van Damme, Directrice HRM 
Koning Albertlaan 88 
1082 Brussel 
 
of per email : vvandamme@ocmwberchem.irisnet.be 
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