
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Verpleegkundige intensieve zorgen(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:  

Op intensieve zorgen kom je terecht op een jonge, dynamische afdeling waar een zeer divers aanbod aan patiënten verpleegd 

wordt. Alle patiënten dienen, door de ernst van de pathologie of behandeling voortdurend intensief opgevolgd te worden. 

Profiel  

- Je behaalde het diploma bachelor verpleegkundige, aangevuld met BBT intensieve zorgen of volgt een opleiding om 

deze competenties te verwerven. 

- Ervaring binnen intensieve zorgen is een pluspunt. 

- Je bent gedreven, leergierig, flexibel en bereid om bijkomende opleidingen te volgen. 

- Je werkt vlot samen met artsen en collega’s. 

- Je kan zelfstandig en nauwkeurig werken. 

- Je voert de verpleegtechnische en toevertrouwde handelingen voor jouw toegewezen patiënten correct uit. 

- Je organiseert zich op zodanige wijze dat je een overzicht kan bewaren en onderscheidt daarin de hoofd- en bijzaken. 

- Je bent empathisch, patiëntgericht en leeft deontologie correct na. 

- Je bent stipt en neemt verantwoordelijkheid op. 

- Stressbestendigheid en in een team kunnen werken zijn uw grote troeven.  
 

Contract 

- Indiensttreding: voorjaar 2021 

- Verloning volgens IFIC-barema’s 

- Jobtime: 80% /100% (bespreekbaar) 

- 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  
- gratis deelname aan sportactiviteiten in het kader van WAOW (werken aan ons welzijn). 

- 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 Nadine Tytgat, hoofdverpleegkundige intensieve zorgen op 051/334802 of Hilde 

Segaert, zorgmanager op 051/334231. Solliciteren met motivatiebrief en CV voor 31 januari 2021 per email aan 

hilde.segaert@sjki.be  

Word jij ook lid van ons team?  
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