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vzw Seniorenzorg Heilige Familie zoekt 
 

Samen met onze 159 bewoners richten we een 
aangename en zorgzame woon- en leefomgeving 
in. We begeleiden ook de bewoners van 43 
assistentiewoningen en ontvangen dagelijks een 
10-tal mensen in het centrum voor dagverzorging. 
 
We verwelkomen onze bewoners, families en 
medewerkers graag in ons warm NEST. We gaan 
voor Natuurlijk, Eigenheid, Samen en Toegewijd.  
 
NEST: Is er iets Natuurlijker dan de behoefte aan 
een warm nest? Elk nest heeft zijn Eigenheid en is 
uniek. We wonen en werken er Samen. Een nest is 
op zijn best als het Toegewijd is gebouwd. 
 
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega!  

 
 

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE  
TEAMCOACH 

 

Jouw rol 
Als hoofdverpleegkundige ben je mee verantwoordelijk voor de organisatie van een 
aangename woon- en leefomgeving voor de bewoners op jouw afdeling, en creëer je een  
aangename werkplek voor jouw teamleden. Samen met jouw multidisciplinair team bouw 
je aan een kwaliteitsvolle zorg op maat. 
 

o In overleg met de bewoner en familie stel je een woon-leefplan op en coördineer je de 
gemaakte afspraken.   

o Je waakt proactief over het welbevinden van de bewoner en gaat doelgericht op zoek 
om de dienstverlening te optimaliseren. 

o Je verbindt bewoners, families en medewerkers. 
o Je organiseert de dagelijkse planning binnen jouw team en bewaakt de kwaliteit. 
o Je bent een toegankelijke teamcoach die de professionele groei van medewerkers stimuleert. 
o Als brugfiguur help je mee de organisatiedoelen te vertalen naar het team. 
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Competenties 
o Je beschikt over een diploma bachelor in de verpleegkunde, aangevuld met een bijkomende 

kaderopleiding (of bereid om dit binnen de 2 jaar te volgen). 
o Bij voorkeur heb je al leidinggevende ervaring. 
o Je bent sociaal en communicatief vaardig met een hart voor ouderen. 
o Je bent een teamspeler met zin voor samenwerking, integriteit, creativiteit, 

klantgerichtheid en verantwoordelijkheidszin. 
o Je bekijkt zorgverlening vanuit een ruimer perspectief en denkt multidisciplinair. 
o Je kan structureren en plannen zodat de werking vlot verloopt. 
o Als coach stimuleer je jouw team om samen constructief aan de slag te gaan. 
 
 

Ons aanbod 
o Verantwoordelijkheid in een toekomstgerichte organisatie 
o Een voltijds contract van onbepaalde duur  
o Verloning volgens IFIC-barema’s, extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, 

hospitalisatieverzekering en vergoeding woon-werkverkeer of fietsvergoeding 
o Aantoonbare ervaring en anciënniteit in de sector wordt overgenomen 
o Gezinsvriendelijk en transparant uurrooster 
o Vlot parkeren op de campus 
o Voordelige maaltijden in het restaurant en mogelijkheid meeneemmaaltijden  
o Kans op vorming en opleiding 
o Een goed gestructureerd inlooptraject met integratie in een sterk team 

 
 

Solliciteren 
Solliciteren kan tot 22 augustus met motivatiebrief en curriculum vitae bij Koen Bellers, 
directeur, via info@seniorenzorgdeerlijk.be .  
 
Een extern assessment behoort tot de procedure.  
 
Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 056/71 10 13. 
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