VACATURE
Exalta vzw is voor woonzorgcentrum Exalta | Sint-Jozef op zoek naar een:

COÖRDINEREND VERPLEEGKUNDIGE
onbepaalde duur | 38 uur per week
Exalta vzw is een dienstverlenend netwerk binnen de zorg voor ouderen en personen met een beperking dat
bestaat uit zes wooncentra waarvan woonzorgcentrum Exalta | Sint-Jozef er één is.
Hoofddoel van de functie
De coördinerend verpleegkundige realiseert in teamverband een kwaliteitsvolle cliëntgerichte hulpverlening,
steunend op de waarden van de organisatie. Je creëert een nieuwe thuis voor de cliënten waar hij op een
respectvolle manier zorg en omkadering krijgt, rekening houdend met zijn individuele behoeften.
De functie ondersteunt het afdelingshoofd en coacht de medewerkers in verpleegkundige zorgtaken.
Kerntaken als coördinerend verpleegkundige
 je bent verantwoordelijk voor de technische verpleegkundige verstrekkingen, het mee ontwikkelen van
protocollen en in de opvolging van het rapporteren en registreren van indicatoren;
 je bent verantwoordelijk voor de goede werking en organisatie op dienst. Je bent het aanspreekpunt voor
alle verpleegkundig gerelateerde taken;
 je hebt een coachende rol naar de collega’s, studenten en vrijwilligers en je werkt samen in een
multidisciplinaire team met zorg voor goede communicatie;
 je bent de expert in een deeldomein van verpleegkundige zorg (palliatieve zorg, wondzorg,
zorginfectie,…);
 je helpt mee de visie ‘jij telt’ vertalen.
Kerncompetenties
 klantgerichtheid
 integriteit
 empathie
 samenwerken
 verantwoordelijkheidszin

Functiegerichte competenties
 nauwgezetheid
 probleemoplossend vermogen
 mondelinge communicatie
 leervermogen

Aanbod en voordelen
 startdatum: 22/08/2022;
 arbeidsovereenkomst: onbepaalde duur, voltijds, 38 uur per week;
 uurrooster: variabel uurrooster, 1 weekend op 2, shiften: vroeg-, laat- en dagdienst.
 verloning volgens if-ic systeem, loonschaal 15 (6460-referentieverpleegkundige);
 overname van anciënniteit te onderhandelen;
 vormings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 bijkomende voordelen zoals aanvullende vakantiedagen, maaltijdcheques na drie maanden, attentiebeleid,
vlotte bereikbaarheid, gratis parking, fietsvergoeding en/of vergoeding woon-werkverkeer en
mogelijkheid tot DKV-hospitalisatieverzekering.
Voorwaarden
 Je beschikt over een Bachelor of HBO5 diploma met bijkomende vorming in één of meer deeldomeinen
van verpleegkundige zorg.
 Je hebt een blanco uittreksel strafregister.
Plaats tewerkstelling
Woonzorgcentrum Exalta | Sint-Jozef, Molenaarstraat 34, 9000 Gent, www.sintjozef-gent.be
Interesse?
 Stuur je motivatiebrief naar de heer Johan Banneel, Regiodirecteur: johan.banneel@exalta.be.
 Voor meer informatie, neem telefonisch contact op met de heer Johan Banneel 09 265 81 20.
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