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VERPLEEGKUNDIGEN 
 

voltijdse of deeltijdse tewerkstelling - contract onbepaalde duur 

Samen met onze 159 bewoners richten we een aangename en zorgzame woon- en leefomgeving in. We 
verzorgen ook de bewoners van 43 assistentiewoningen en verwelkomen dagelijks een 10-tal mensen in 

het centrum voor dagverzorging. 
 

Wij hechten een groot belang aan kwalitatieve zorg en deskundigheid van onze medewerkers. Daar 
hoort voor ons ook authentieke aandacht en verbinding bij. In onze werking vertrekken we zo veel 

mogelijk bij wat de bewoner wil. Deze visie werken we verder uit in de komende jaren. 
 

Wij mikken op talenten met een hart voor de ouderenzorg. 

Functieomschrijving 
Als verpleegkundige heb je een sleutelrol in een dynamisch multidisciplinair zorgteam. Je staat mee in 
voor de totaalzorg aan de bewoners met een focus op de verpleegkundige aspecten:  
- Je staat in voor medicatie, wondzorg, hygiënische zorg 
- In samenwerking met het team, werk je zorgplannen uit en verzeker je de goede uitvoering 
- Je begeleidt de artsen en verzorgt de contacten met ziekenhuis en apotheek 
- Je bent een geëngageerd aanspreekpunt voor familie en collega’s 
- Je wil je verder ontplooien als verpleegkundige en werkt mee aan verbeterprojecten 

 

  



 
 
Profiel 
- gediplomeerd verpleegkundige 
- mens- en resultaatgericht met een hart voor ouderen 
- sociaal en communicatief vaardig 
- vlot in de omgang met bewoners en hun familie 
- een teamspeler met zin voor samenwerking, integriteit, creativiteit, klantgerichtheid en 

verantwoordelijkheidszin 
 

Aanbod 
- een contract van onbepaalde duur met onmiddellijke ingang, jobtime bespreekbaar 
- verloning volgens IFIC-barema’s, extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en vergoeding 

woon-werkverkeer of fietsvergoeding 
- aantoonbare ervaring en anciënniteit in de sector wordt overgenomen 
- gezinsvriendelijk en transparant uurrooster 
- vlot parkeren op de campus 
- voordelige maaltijden in het restaurant en mogelijkheid meeneemmaaltijden  
- een leuk attentiebeleid 
- kans op vorming en opleiding 
- een goed gestructureerd inlooptraject met integratie in een sterk zorgteam 

 

Solliciteren 
Solliciteer met motivatiebrief en curriculum vitae bij Koen Bellers, algemeen directeur, via 
info@seniorenzorgdeerlijk.be. Voor meer info kan je terecht op het nummer 056/71 10 13. 
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