
Verpleegkundige voor het mobiele 
team en onmiddelijke vervanging 

WERKAANBIEDING 
DE WERKGEVER 

 
Ons revalidatiecentrum Valida is gelegen te Sint-
Agatha-Berchem en bestaat enerzijds uit een 
revalidatieziekenhuis dat beschikt over 175 bedden 
en anderzijds een polikliniek. Valida is ingeschreven 
als het grootste centrum voor neuro-locomotorische 
en geriatrische revalidatie te Brussel. 
 
Ons psychiatrisch centra Sanatia bestaat uit 70 A 
bedden op de site van de Molenstraat te Sint-Joost-
Ten-Node, 82 bedden in het PVT (Psychiatrisch 
Verzorgingstehuis) en 30 plaatsen in het 
Psychiatrisch Dagcentrum  “Het Canevas” gelegen in 

de Collegestraat te Elsene. 

ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN DE FUNCTIE 
Algemene en gespecialiseerde zorgen verlenen (verpleegkundige en psychosociale) aan een groep 
patiënten, teneinde hun gezondheid en welzijn te behouden, te verbeteren of te herstellen en hun 
autonomie te bevorderen. 
Samenwerken met de arts en het multidisciplinaire team om een diagnose te stellen en/of een 
aangepaste en snelle behandeling toe te dienen.  

 
FUNCTIE 
• Luisterbereidheid en begeleiding van de patiënt (ondersteunende relatie) 
• Werken en samenwerken in een multidisciplinair team 
• Gemotiveerd en betrokken zijn bij de kwaliteit van de zorg 
• Deelnemen aan permanente opleiding 
• Zich integreren en deelnemen in het VALIDA-project en de activiteiten van de instelling 
• Flexibel zijn en zich snel kunnen aanpassen 

 
GEWENST PROFIEL 
• Bachelor of brevet in de verpleegkundige zorgen  
• Ontwikkelde relationele en menselijke kwaliteiten 
• Openstaan voor multidisciplinair werk 
• Tweetalig Frans/Nederlands 

 

ORGANISATIE :  VALISANA VZW 
 
CONTRACTTYPE: COD 100% 
  
VESTIGING: Valida, Sint-Agatha-Berchem 
 
AANVANG TEWERKSTELLING: Zo snel mogelijk 
 
CONTACT: Pauline Delepierre - Hoofdverpleegkundige 
Permanente Opleiding en Middelen  



CONTRACTUELE VOORWAARDEN 
•  COD 100% 
•   IFIC barema en voordelen gelinkt aan de privésector (PC330) 
•  Maaltijdcheques 
•  Tussenkomst in de hospitalisatieverzekering 
•  Werken in een instelling met een menselijke dimensie 
•  Gepersonaliseerde begeleiding vanaf het moment van de indiensttreding 
•   Mogelijkheid om opleidingen te volgen 

 

PROCEDURE OM TE SOLLICITEREN 
Gelieve CV en motivatiebrief te sturen naar Mevrouw Pauline Delepierre, Hoofdverpleegkundige 
Permanente Opleiding en Middelen : Josse Goffinlaan 180 - 1082 BRUSSEL - 02/482.41.82 - 
pauline.delepierre@valisana .be of via jobs@valisana.be 

 


