
Pas jij in ons plaatje? 
 

 

 

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. 

 
 
 

 
 

 

 

VERPLEEGKUNDIGE 

Doelgroep ouderen, zorgeenheid SOLUTIO 

Deeltijds / Voltijds 
 

Ben je een teamspeler die graag deel wil uitmaken van een actief, dynamisch team volop 
in beweging? Lees dan zeker deze vacature  
 

Solutio is een semi-gesloten zorgeenheid met expertise in diagnostiek, uitklaring en doorverwijzing van patiënten 
met  psychiatrische en/of cognitieve moeilijkheden.  
We werken vanuit een interdisciplinaire persoonsgerichte aanpak waarbij patiënt, familie en omgeving als 
evenwaardige partner bij het herstel betrokken worden. 
Hierbij zetten wij maximaal in op het behouden en ondersteunen van zelfredzaamheid. Rust, ritme en regelmaat 
zijn de 3 pijlers die gedurende de volledige opname centraal staan. 
 

Jobinhoud 
 

Als verpleegkundige op de zorgeenheid Solutio maak je deel uit van een interdisciplinaire behandelequipe en sta 
je in voor de verpleegkundige begeleiding en opvolging van patiënten. De verpleegkundige fungeert onder meer 
als spilfiguur tussen de zorgvrager, zorgverlener, familie en andere betrokken actoren. 
De verpleegkundige voert zijn/haar taak uit onder leiding van de hoofdverpleegkundige en in nauw overleg met 
de arts. 
 

Een (niet-limitatieve) opsomming van specifieke taken: 

• Realiseren van een doorgedreven zorg op maat 

• Verpleegkundige observaties en opvolging van patiënten 

• Bijdragen aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van het interdisciplinaire behandelplan 

• Instaan voor medicatiebedeling, observeren van eventuele bijwerkingen en begeleiden van de patiënt m.b.t. 
therapietrouw 

• Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen 

• Het in balans brengen van de fysieke en mentale draagkracht en de cognitieve vaardigheden van de patiënt, 
vanuit de herstelgerichte visie 

• Bouwen aan een samenwerkingsrelatie met de patiënt en zijn context gericht op zijn behandeling, vanuit 
het systeemtherapeutisch kader 

• Actieve samenwerking nastreven met de patiënt en zijn context, het team en andere partners in de zorg 
 
 

Wij vragen 
 

• Je hebt een diploma (psychiatrische) verpleegkundige. 

• Je ben energiek en enthousiast 

• Je bent sociaal vaardig zowel naar zorgvragers als naar collega’s 

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

• Je kan zelfstandig werken 

• Je bent betrokken bij je werk en kan betrokkenheid bij anderen stimuleren 
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• Je ondersteunt je collega’s actief en hebt respect voor elkaars deskundigheid  
• Je bent een teamspeler 

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

• Je kan uit eigen beweging werkzaamheden starten en uitwerken 

• Je bent flexibel 

• Je bent bereid tot leren 

• Je kan omgaan met stress 
 

 
Wij bieden 
 

Wij zijn een Qualicor Europe geaccrediteerde organisatie en werken graag in vertrouwen met ‘contente & 

competente medewerkers’. Wij bieden u een fijne werkomgeving, een collegiale werksfeer en een boeiende 

functie waarin veel ruimte is voor eigen initiatief en dit tegen aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 

Jobtime: Deeltijds / Voltijds 

Tijdelijke werkplek 

 
 
 

Bijkomende inlichtingen? 
 

Voor bijkomende inlichtingen over deze vacatures kan je steeds contact nemen met Anja Plessers 
(anja.plessers@mc-st-jozef.be), hoofdverpleegkundige Solutio, of met Jan Trap (jan.trap@mc-st-jozef.be), 
zorgmanager doelgroep ouderen. 
 
 

Interesse? 
 

Schriftelijke sollicitaties dienen via mail toe te komen voor 31/03/2023 ter attentie van de HR-dienst 
(sollicitatie@mc-st-jozef.be), met vermelding van VP Solutio_feb2023 

mailto:sollicitatie@mc-st-jozef.be

