
Pas jij in ons plaatje? 

  
Het Medisch Centrum St.-Jozef, filevrij gelegen in Munsterbilzen, is een geaccrediteerd 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.   

Voor de uitbreiding van onze studenten pool zijn we continu op zoek naar: 

 

 

Jobstudenten met een        voor de zorg! 

 

Ben jij een student verpleegkunde en wil je graag als zorgkundige ingeschakeld worden? 

Zowel in vakantieperiodes als tijdens het academiejaar zijn we steeds op zoek naar 

enthousiaste en geëngageerde studenten die binnen het zorgdepartement tewerkgesteld willen 

worden met een studentenovereenkomst. 

 

 

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.  

Vereisten 

•  Je hebt minstens je eerste jaar verpleegkunde afgerond en je bent in het bezit 

van een visum als zorgkundige. 

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

• Als student werk je in de weekends, sporadisch in de week en tijdens de vakanties op 

afroep.  

 

Wij bieden 

• Een warme en dynamische werkomgeving met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 

• Flexibele mogelijkheden wat betreft gewenste werk periodes; als student uit onze pool 

krijg je voorrang bij de invulling van de vacatures voor studenten in de vakantieperiodes. 

• Er zijn studentenkamers ter beschikking indien gewenst. 

 

Bijkomende inlichtingen? 

Voor bijkomende inlichtingen over deze vacature kan je contact opnemen met de heer Jan 

Trap, zorgmanager op het nummer 089 50 90 17. 

 

Interesse en voldoe je aan de vereisten? 

Aarzel niet en stuur een mail met je CV naar sollicitatie@mc-st-jozef.be. Gelieve in je mail 

zeker kenbaar te maken welke periode(s) je zou kunnen werken.   

 

We kijken er alvast naar uit je te mogen verwelkomen in ons team! 
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