
HOOFDVERPLE(E)G(ST)ER
Stafmedewerker Zorgbeleid

JOB AANBIEDING 

VALISANA, is op zoek naar een hoofd-

verple(e)g(st)er stafmedewerker zorgbeleid voor

het Psychiatrisch Ziekenhuis Sanatia. Deze functie

zal polyvalent te vervullen zijn : ondersteuning van

de zorgeenheden, organisatie van de dagelijkse

activiteiten, opstarten en opvolging van

institutionele transversale projecten (zoals

kwaliteit, hygiëne, opleidingen, ..) en zal toegespits

worden op de 2 paramedische en verpleegkundige

directies .

ORGANISATIE : VALISANA VZW

CONTRACTTYPE : COD voltijds

WERKPLAATS :  site Sanatia

DATUM VAN INDIENSTTREDING :  zo gauw mogelijk

CONTACT: Philippe Desagher,  DDVP Sanatia

Paul Sonkes , DDVP Valida

ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN DE FUNCTIE
De hoofdverplegers, de verpleegkundige en paramedische teams begeleiden en ondersteunen met als doel

een grotere autonomie en de ontwikkeling van de kwaliteitszorg.

Door zijn/haar expertise, de verpleegkundige en paramedische teams begeleiden en ondersteunen.

Transversale projecten van het verpleegkundig en paramedisch departement beheren en deelnemen aan

institutionele projecten.

FUNCTIE
• De goede werking van de zorgeenheden ondersteunen op de site van Sanatia alsook het beheer van de 

nachtploeg verzekeren. 

• Bepaalde expertises ontwikkelen (STP, begeleidingsverpleegkunde, …) om de ondersteuning van de 

teams te waarborgen

• Aanmoedigen en deelnemen aan de ontwikkeling van transversale kwaliteitsprojecten

VEREISTE KWALITEITEN
• De drijfveer zijn in het verpleegkundig en paramedisch departement

• In team kunnen werken

• Goede aanpassingsvermogen

• Zijn activiteiten integreren en coördineren in de algemene en harmonieuze werking van de instelling

GEWENST PROFIEL
• Bachelor in verpleegkunde en minstens 5 jaar ervaring

• Master in gezondheidszorg of Management school

• Ervaring als hoofdverple( e) g(st)er

• Kwaliteiten van organisatie en leadership

• Ontwikkelde relationele en menselijke kwaliteiten 

• Tweetalig Frans/Nederlands



CONTRACTVOORWAARDEN

• Voltijds COD

• Heeft de vereiste opleidingen voor deze functie gevolgd of is bereid deze te volgen

• Dynamische omgeving in volle expansie

PROCEDURE OM U KANDIDAAT TE STELLEN

Gelieve uw CV en motivatiebrief te sturen naar: 

Mevrouw Corinne SONKES, Directrice Human Resources 

Josse Goffinlaan 180 – 1082 BRUSSEL 

of via jobs@valida.be


