
Pas jij in ons plaatje? 

 

 
JOBSTUDENT(E) ZORGKUNDIGE  

Zorgeenheid Gaudium (Ouderenpsychiatrie) 
Campus Maas en Kempen 

 
De zorgeenheid Gaudium van het Medisch Centrum Sint-Jozef is gelegen te Maaseik, Ziekenhuis Oost-Limburg, campus 
Maas en Kempen. Zo zetten we als doelgroep ouderen in op regionale zorg: zorg aanbieden, daar waar de patiënt zich 
bevindt. De zorgeenheid richt zich tot ouderen met neurocognitieve, psychiatrische of psychosociale problemen waardoor 
residentiële diagnostiek en/of behandeling aangewezen is.  
 

Wij zijn op zoek naar studenten verpleegkunde die als zorgkundige ingeschakeld willen worden met een 

studentenovereenkomst. 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. 
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Aanbod 

Wij bieden een dynamische, boeiende werkomgeving met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.  

Bijkomende inlichtingen? 

Voor bijkomende inlichtingen over deze vacature kan je je wenden tot: 

 

• Suzy Schildermans, hoofdverpleegkundige zorgeenheid Gaudium: 089/50.62.50, suzy.schildermans@mc-
st-jozef.be 

• 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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