CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST

Het OCMW van Vorst zoekt voor zijn leefhuis (rust‐ en verzorgingstehuis):
1 hoofdverpleegkundige – (m/v)
Overeenkomst voor een bepaalde tijd van 1 jaar (daarna mogelijkheid tot
overeenkomst voor onbepaalde tijd)
Om een kwaliteitsvolle begeleiding van onze bewoners te garanderen, zoeken wij 1 hoofdverpleegkundige
(m/v) die een team van drie hoofdverpleegkundigen (m/v) zal versterken.
VAL DES ROSES
Het huis, dat onderdak zal bieden aan 160 bewoners, zal vooral oudere personen met cognitieve problemen
opvangen, met 5 aangepaste leefeenheden van het type ‘Cantou’ die in open verbinding staan met de andere
leefeenheden van het huis.
Val des Roses richt zich op de persoon en staat een begeleiding voor die gebaseerd is op eerbied voor de
keuzes van de bewoners en hun leefvoorkeuren. In dit verband wil Val des Rosers zijn bewoners begeleiden
bij het ontwikkelen van een leefproject door hen een waaier aan activiteiten aan te bieden.
OPDRACHT EN TAKEN VAN DE HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (M/V)
De hoofdverpleegkundige beheert samen met zijn/haar collega’s de verschillende aspecten van de
zorgbegeleiding en van het leefproject van de bewoners en heeft onder meer als taken:









.

Het beheer van het zorgpersoneel: teammanagement, werkverdeling, ontwikkeling
Werkplanning van het personeel, verdeling en opvolging
Deelname aan de vaststelling en de uitvoering van de specifieke begeleidingsprojecten van het huis
Opvolging van de zorgverstrekking en van de bewoners
Ontwikkeling van een cultuur van palliatieve zorgen
Beheer van de nursinginventaris en prognose
Opvolging van de stagiairs
Opvolging van de jobstudenten
Deelname aan de coördinatie‐, multidisciplinaire en managementvergaderingen.
VERWACHTE KWALITEITEN VOOR DE FUNCTIE









In het bezit zijn van een bachelor verpleegkunde, of een diploma van gegradueerd verpleegkundige,
of gebrevetteerd verpleegkundige met afdoende ervaring in het vak.
Een aanvullende opleiding teammanagement en supervisie is een troef.
Ervaring in een rust‐ en verzorgingstehuis.
Talen: Frans / Nederlands
analytische en organisatorische vaardigheden, aanpassingsvermogen
doeltreffend en effectief communiceren
empathie
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luistervaardigheid
respect voor het beroepsgeheim
zin voor initiatief

INFORMATIE OVER DE IN TE VULLEN FUNCTIE






Overeenkomst voor een bepaalde tijd (daarna mogelijkheid tot overeenkomst voor onbepaalde tijd)
Werkstelsel: voltijds
onmiddellijke indiensttreding
Kosten van het openbaar vervoer volledig terugbetaald
Aantrekkelijke verlofregeling (overheidssector)

AANWERVINGSMODALITEITEN
Stuur uw kandidatuur vergezeld van een sollicitatiebrief, uw cv en een kopie van uw diploma, PER E‐MAIL
naar mevrouw Lise MOISES, directrice van Val des Roses: lise.moises@publilink.be
Na een eerste selectie op basis van de cv's, zullen de geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor
een sollicitatiegesprek.
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