
Pas jij in ons plaatje? 

 

Hoofdverpleegkundige A1/A2, doelgroep volwassenen (M/V) 
 

Binnen een voortdurend veranderend GGZ-landschap profileert het Medisch Centrum St.-Jozef zich als een 
expertisecentrum in de GGZ waarbij we tevens sterk inzetten op vermaatschappelijking van zorg en zoeken naar provinciale 
afstemming van het GGZ-aanbod. Dit vormen onze belangrijkste strategische doelstellingen.  Competente, contente 
medewerkers alsook de systematische verbetering van kwaliteit en patiëntveiligheid zijn hierbij strategische prioriteiten.  
 

Gelijklopend met deze nieuwe ontwikkelingen zijn we op zoek naar een hoofdverpleegkundige voor de zorgeenheden 
A1/A2. 
Zorgeenheid A1 (10 bedden) is een gespecialiseerde zorgeenheid voor urgentiepsychiatrie voor volwassenen met een acute 
(spoedeisende) en/of ernstige psychiatrische problematiek die intensieve observatie, toezicht en behandeling nodig 
hebben.  
Zorgeenheid A2 (20 bedden) is een zorgeenheid voor volwassenen tussen 18 en 65 jaar met stemmingsstoornissen, 
psychotische stoornissen ten gevolge van schizofrenie, waanstoornissen en ernstig depressieve of manische 
stemmingsstoornissen.  
 

De jobinhoud 
 

Als hoofdverpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de organisatie, continuïteit en kwaliteit van de activiteit binnen de 
interdisciplinaire equipe.  
In nauw overleg met de artsen van de zorgeenheden en de zorgmanager vertaal je de strategische doelstellingen en 
prioriteiten van het ziekenhuis en de doelgroep naar de eigen zorgeenheden. 
 

Een (niet-limitatieve) opsomming van specifieke taken: 

 Vertalen strategische visie van ziekenhuis en doelgroep naar niveau zorgeenheden 
o Evalueren en indien nodig (her)formuleren visie van de zorgeenheden 
o Beleidsdoelstellingen afstemmen op de visie, helder (SMART) formuleren en opvolgen 
o Opmaak en opvolging jaaractieplan  
o Sturen aan de hand van indicatoren 

 Beheer en optimalisatie van  
o Op vlak van medewerkers: toegekend FTE, opmaak uurrooster, sollicitatie- coachings- en 

beoordelingsgesprekken, VTO-beleid, bewaken van de werk-privébalans bij het team  
o Op vlak van patiëntenstromen: aanmeldingen, opnamen, transfers en ontslagen 
o Op vlak van infrastructuur: lokalen, apparatuur, … 

 Coachen van zowel individuele medewerkers als het team 

 Aansturen en begeleiden van veranderingen in het kader van nieuwe ontwikkelingen in de GGZ 
 

Wij vragen 
 

 Je hebt een diploma Bachelor in de Verpleegkunde aangevuld met een opleiding leiding geven (banaba 
zorgmanagement, master verpleegwetenschappen) 

 Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring 

 Je bent enthousiast en dynamisch 

 Je bent een teamspeler die medewerkers kan motiveren en inspireren 

 Je houdt van uitdagingen 

 Je hebt ervaring met crisishantering 

 Je bent sociaal vaardig zowel naar patiënten, medewerkers als naar collega’s 

 Je hebt een actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding 
 

Wij bieden 
 

Een dynamische werkomgeving met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 
 
 

Bijkomende inlichtingen? 
 

Voor bijkomende inlichtingen over deze vacature kan je je wenden tot één van volgende personen: Greet Croenen, 
directeur patiëntenzorg; Inge Vanheyst, zorgmanager (089/50.91.11) 
 

Interesse? 
 

Schriftelijke sollicitaties dienen via mail uiterlijk toe te komen op 15/08/2018 ter attentie van de heer Jan Neven, HR 
Manager. (jan.neven@mc-st-jozef.be) 

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

mailto:jan.neven@mc-st-jozef.be

