
 

Zorgkundige (nacht) M/V  

voor het PVT Sanatia 

 VACATURE 
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 centrum Sanatia bestaat uit een 
psychaitrisch ziekenhuis met 70 A bedden te Sint-Joost-
Ten-Node, 95 bedden in het PVT (Psychiatrisch 
Verzorgingstehuis) en 30 plaatsen in het Psychiatrisch 
Dagcentrum  “Le Canevas” gelegen in de Collegestraat 
te Elsene. 

ORGANISATIE : VALISANA VZW 
 
CONTRACTTYPE : Vervangingscontract voltijds  
  
WERKPLAATS :  PVT Sanatia – Collegestraat 45 te     
1050 Elsene 
 
DATUM VAN INDIENSTTREDING : zo snel mogelijk 
 
CONTACT : Leslie Danhaive , Directrice van de 
vestigingen PVT en CANEVAS 
  

ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN DE FUNCTIE 
Deelnemen aan het verstrekken van geïntegreerde zorgen (zorgverlening en psychosociale zorg) aan 
bewoners met psychiatrische problemen en hen begeleiden om hun zelfstandigheid, hun aanpassing 
aan het sociale leven en hun lichamelijk en psychisch welzijn te behouden, te verbeteren of te 
herstellen.  
 

MISSIE 
- Begeleidt, opvoedt of stimuleert de bewoners - volgens hun capaciteiten en niveau van autonomie - 

bij de dagelijkse activiteiten, voornamelijk het stimuleren van de lichaamshygiëne (bijvoorbeeld 
tandhygiëne, nachtkleding, enz.) en de slaaphygiëne; 

- De gezondheidstoestand van de bewoner en de effecten van het innemen van zijn geneesmiddelen 
observeren, en hierover in overleg met de aanwezige verpleegkundige, het dagteam of, in dringende 
gevallen, de toezichthoudende wacht, de medische wacht of de hulpdiensten; 

- Zorgverlenen bij hygiëne, comfort en preventieve zorgen; 

- Uitvoering van gedelegeerde verpleegkundige handelingen binnen de toegelaten wettelijke grenzen 
en volgens de specifieke procedures van het PVT; 

- Administratieve taken uitvoeren ter ondersteuning van het dagteam; 

- Deelnemen aan de continuïteit en kwaliteit van de zorg, 
 
 

 



   GEWENST PROFIEL     

- U beschikt over een diploma zorgkundige.  

- Goede kennis Frans, kennis van het Nederlands is een pluspunt.  

- Basiskennis informatica (windows, browser en tekstverwerker).  

- Vaardigheid om in multidisciplinair team te kunnen werken.  

- Luistervaardigheid, empathie, respect en welwillendheid tegenover onze bewoners.  

- Strikte naleving van geheimhouding, beroepsgeheim en therapeutische afstand met de bewoners.  

- Goed beheer van informatie en prioriteiten.  

- In staat tot zelfkritiek.  

  

   WIJ BIEDEN 
- Vervangingscontract voltijds; 

- Nachtdiensten (20u00 tot 7u15 - max. 5 nachten achter elkaar) - dagdienst (max. 1 dag/maand) voor 
opleiding of teamvergaderingen en aan het begin van het contract (3 dagen te werken overdag); 

- Barema in overeenstemming met PC 330 en in verband met de functie;  

- PVT Santia maakt deel uit de groep Valisana, een jonge instelling in volle expansie met 380 VTE 
werknemers in dienst,   

 

   PROCEDURE OM ZICH KANDIDAAT TE STELLEN 
Interesse ? Raadpleeg onze website  http://www.valisana.be en stuur uw kandidatuur (CV en   
motivatiebrief) ter attentie van Leslie Danhaive via mail : jobs@valisana.be vóór 06/05/2022. 
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