
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Hoofdverpleegkundige voor de afdeling pediatrie 

De Sint – Jozefskliniek is een dynamisch, regionaal ziekenhuis dat professionele kwaliteitsvolle zorg aanbiedt op mensenmaat en deel 

uitmaakt van het E17-netwerk. Het omvat 271 erkende bedden en 2 dagziekenhuizen. Meer dan 60 artsen en 600 personeelsleden werken 

er dagelijks aan de zorg voor de patiënt.  

 

Functieomschrijving:  

Als hoofdverpleegkundige ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van onze afdeling pediatrie (hospitalisaties + 

daghospitalisaties). Je waakt over kwaliteitsvolle en veilige zorg voor elk van onze pediatrische patiënten.  

Je bent verantwoordelijk voor een efficiënt materiaal – en personeelsbeleid. Je zorgt voor een personeelsbezetting aangepast 

aan de bezettingsgraad. In overleg met de zorgmanager van jouw afdeling detecteer je noden en bekijk je hoe die ingevuld 

kunnen worden. Om jouw medewerkers ten volle te laten ontplooien voer je functionerings- en evaluatiegesprekken en waak 

je over een gericht vormings- trainings- en opleidingsbeleid. In drukke momenten en in verlofperiodes werk jij mee op de 

afdeling.  

 

Profiel  

- Je bent bachelor in de verpleegkunde en beschikt over een BBT pediatrie of kan relevante ervaring op een afdeling 

pediatrie aantonen. 

- Je behaalde een opleiding zorgmanagement (of masteropleiding) of bent bereid die op korte termijn te volgen. 

- Je bent dynamisch, leergierig, flexibel en schrikt niet van een uitdaging. 

- Je bent stipt en neemt verantwoordelijkheid op. 

- Je bent communicatief sterk en hecht belang aan een mensgerichte aanpak.   

- Je kan een afdeling managen en hebt ook voor kwaliteit en patiëntveiligheid. 

- Je denkt mee na in het brede belang van het ziekenhuis. 

Contract 

- Indiensttreding: mei 2020 

- Verloning volgens IFIC-barema’s 

- Jobtime: minstens 80% 

- We bieden jou de nodige opleiding voor het vervullen van deze functie.  
 
 Daarbovenop bieden we u  

- een gratis hospitalisatieverzekering 
- gratis parking en vlotte bereikbaarheid 
- goedkope maaltijden  
- de faciliteiten van een kinderopvangverblijf met ruime openingsuren, onmiddellijk gelegen naast het ziekenhuis. 

 

Waar en hoe solliciteren?  

Voor meer informatie kan je je wenden tot An Vanderjeught, 051/ 33 49 15. Solliciteren met motivatiebrief en CV voor 

28/2/2020 per email aan an.vanderjeught@sjki.be.  

 

Word jij ook lid van ons team?  

mailto:an.vanderjeught@sjki.be

