
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Logistiek medewerker chirurgisch dagziekenhuis (m/v) 

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:  

Binnen het chirurgisch dagziekenhuis kom je terecht op een jonge en dynamische afdeling. Deze afdeling bestaat uit een 
chirurgisch dagziekenhuis en  pijnkliniek. Je staat in voor het ordelijk houden van de kamer en dienstlokalen. Je staat in voor 
het bestellen en aanvullen van de materialenvoorraad (inclusief deze van de sterilisatie). Je klasseert de verpleegdossiers en 
andere administratieve taken.  Je informeert de patiënt over de kamertoebehoren en doet het intern transport van de 
patiënten . 

Profiel  

- Je beschikt over één van deze diploma’s:  

 BSO 3de graad: opleiding Organisatiehulp – 

 Volwassenenonderwijs: opleiding Logistiek assistent  

 BuSO opleiding logistiek assistent  

 Opleiding van de VDAB  
 

- Je levert verzorgd werk af (nauwkeurig en netjes) 
- Je blijft ook onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren  
- Je werkt volgens de afgesproken procedures veiligheid- ziekenhuishygiëne 
- Je werkt samen in een sfeer van openheid, eerlijkheid en vertrouwen  
- Je houdt  bij het inplannen van taken rekening met het vooropgestelde tijdskader  
- Je werkt ergonomisch en ecologisch 
- Je neemt uit eigen beweging taken en verantwoordelijkheden op 
- Je gaat discreet om met vertrouwelijke en gevoelige informatie 

 
Contract 

- Indiensttreding: Vanaf 1 augustus 2019 

- Verloning volgens IFIC-barema’s 

- Jobtime: deeltijds  

 
 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 zich wenden tot Katrien Uyttenhove, hoofdverpleegkundige op 051/334860 of Hilde Segaert, 

zorgmanager op 051/334231. Solliciteren met motivatiebrief en CV per email aan hilde.segaert@sjki.be tegen 10/07/2019. 

Word jij ook lid van ons team?  

mailto:hilde.segaert@sjki.be

