
Pas jij in ons plaatje? 
  

 

 

Het Medisch Centrum St.-Jozef, filevrij gelegen in Munsterbilzen, is een psychiatrisch ziekenhuis en een psychiatrisch 

verzorgingstehuis dat warme zorg en behandeling op maat biedt aan kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen.  Hiervoor 

zetten onze 600 medewerkers zich elke dag met hart en ziel in. Wij zijn op zoek naar:   

 

Vacature verpleegkundige GGZ  

Zorgeenheid CURA 

80% of 100% 

Onbepaalde duur 

 
Cura is een gespecialiseerde unit voor spoedeisende psychiatrie.  Volwassenen met een acute en/of ernstige psychiatrische problematiek kunnen 

hier terecht voor intensieve observatie, toezicht en behandeling. Het doel van het verblijf binnen het zorgprogramma is om patiënten te 

stabiliseren en aldus de regie over het eigen leven te helpen herwinnen. 

 

Jobinhoud 

Als verpleegkundige op de zorgeenheid Cura 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: 

● Je biedt zorg op maat  
● Je bent een verbindende factor tussen de verschillende disciplines 
● Je volgt de toegewezen patiënten systematisch op 
● Je bent zoveel mogelijk aanwezig tussen de patiënten 

 
Vereisten 

• Je beschikt over een diploma gegradueerde/ bachelor verpleegkunde   

• Je bent energiek en enthousiast, liefst met ervaring met onze doelgroep 

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

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

• Je kan adequaat handelen in crisissituaties en actief mee zoeken naar oplossingen 

• Je bent betrokken in je werk en kan betrokkenheid bij anderen stimuleren. 

• Je ondersteunt je collega’s actief en hebt respect voor elkaars deskundigheid  

• Je bent een teamspeler, die ook zelfstandig kan werken 

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

• Je kan uit eigen beweging werkzaamheden starten en uitwerken 

 

Wij bieden 
Wij zijn een Qualicor-geaccrediteerde organisatie en werken graag in vertrouwen met ‘contente & competente medewerkers’. Wij bieden je 



Pas jij in ons plaatje? 
een fijne werkomgeving, een collegiale werksfeer en een boeiende functie waarin veel ruimte is voor eigen initiatief en dit tegen aantrekkelijke 

arbeidsvoorwaarden. 

Bijkomende inlichtingen? 
Voor bijkomende inlichtingen over deze vacature kan je steeds contact nemen met  Kurt Janssen, hoofdverpleegkundige (089/50.91.11) of 

Annemie Hex, zorgmanager doelgroep volwasseen (089/50.90.14). 

Interesse? 
Stuur ten laatste tegen 31/03/2022 je CV en motivatie via mail naar sollicitatie@mc-st-jozef.be met vermelding van referentie: Cura/VP/2022. 

mailto:sollicitatie@mc-st-jozef.be

