
 
 

Het Medisch Centrum St.-Jozef voert een gelijke kansenbeleid in haar aanwervingen. 

 

Jobstudenten zorgkundige dag/nacht 
 

Het Medisch Centrum St.-Jozef wil zich manifesteren als een voortreffelijk psychiatrisch ziekenhuis 

dat aan haar patiënten en hun leefomgeving een verantwoorde totaalzorg verstrekt met uitgesproken 

aandacht voor een individuele benadering. Deze totaalzorg is gericht op het bevorderen van de 

levenskwaliteit door het behouden, herstellen of creëren van het psychisch evenwicht of het draaglijk 

maken van psychische stoornissen.  

 

Wij zijn op zoek naar studenten verpleegkunde die tijdens de maanden juli, augustus 

en september 2021 als zorgkundige ingeschakeld willen worden met een 

studentenovereenkomst. Verschillende zorgeenheden binnen het zorgdepartement stellen jaarlijks 

studenten te werk. Ben jij op zoek naar een ideale manier om je deskundigheid verder te ontwikkelen 

en tegelijkertijd wat bij te verdienen? Dat kan!  

 

Functieomschrijving 

 

Als zorgkundige maak je deel uit van een interdisciplinaire behandelequipe en sta je, onder leiding 

van een verpleegkundige, mee in voor de begeleiding en opvolging van patiënten.  

Het takenpakket omvat onder meer: 

 Realiseren van een doorgedreven zorg op maat aan de individuele patiënt met aandacht voor het 

bevorderen van de autonomie. 

 Je ondersteunt het team bij de zorg voor de patiënten en krijgt zelf de kans om extra ervaring op 

te doen. 

 Onder leiding van een verpleegkundige draag je bij aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van 

het interdisciplinaire behandelplan van de patiënt. 

 Je onderhoudt contacten met familie en direct belanghebbenden. 

 

Profiel 

 

 Je hebt minimaal je eerste jaar verpleegkunde afgerond en je bent in het bezit van een visum als 

zorgkundige. 

 Je bent een enthousiast en dynamisch persoon. 

 Je hebt een zekere maturiteit en staat stevig in je schoenen. 

 Je bent sociaal vaardig zowel naar patiënten als naar collega’s. 

 Je bent een teamspeler, die ook zelfstandig kan werken. 

 Je hebt een actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding. 

 Je bent bereid minstens halftijds te werken. 

 

Het Medisch Centrum St.-Jozef biedt in de 

regio Zuidoost en Midden-Limburg 

gespecialiseerde ambulante en residentiële 

zorg aan kinderen/jongeren, volwassenen en 

ouderen met psychische moeilijkheden. 



 
 

Het Medisch Centrum St.-Jozef voert een gelijke kansenbeleid in haar aanwervingen. 

 

Aanbod 

 

Wij bieden een dynamische, boeiende werkomgeving met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Er zijn  

studentenkamers ter beschikking indien gewenst. 

 

Bijkomende inlichtingen? 

 

Voor bijkomende inlichtingen over deze vacature kan je terecht bij Annemie Hex, PVT-coördinator 

(089 / 50 90 14, annemie.hex@mc-st-jozef.be) of Jan Trap, zorgmanager doelgroep ouderen (089 / 50 

90 17, Jan.Trap@mc-st-jozef.be)  

 

Interesse en voldoe je aan de vereisten? 

 

Gelieve dan een mail te sturen met je CV en motivatie naar sollicitatie@mc-st-jozef.be. 

 

Gelieve in je mail kenbaar te maken welke periode(s) je kan komen werken, of welke zeker niet. 
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