
 

 

WZC Meredal zoekt een hoofdverpleegkundige 

residentiële ouderenzorg (m/v) 

WZC Meredal is een woonzorgcentrum waar ongeveer 200 residenten verblijven in ofwel het 
woonzorgcentrum ofwel de groep van assistentiewoningen. 
 
Als hoofdverpleegkundige draag je, in overleg met de verantwoordelijke bewonerszorg, de 
verantwoordelijkheid over een afdeling waar 37 bewoners verblijven, allen kwetsbare ouderen of 
soms personen met dementie. Het zorgteam waarvoor jij hun direct leidinggevende bent, bestaat uit 
een 15-tal medewerkers: verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeut en kinesitherapeut. Je 
zorgt voor een aangenaam en optimaal woon- en leefklimaat binnen je afdeling. Je staat in voor een 
hoge kwalitatieve verzorging van deze bewoners. Je werkt en handelt vanuit een holistische visie op 
zorg en weet dat teamvorming en multidisciplinariteit hierbij een belangrijk idee is. Je stuurt, coacht, 
motiveert en superviseert het team. Je bent verantwoordelijk voor het implementeren van het 
kwaliteitsbeleid en kwaliteitsdenken op afdelingsniveau. Je hebt regelmatig overleg met directie, 
collega-diensthoofden, artsen en familie. 
 

Profiel 

• Je hebt een diploma in de verpleegkunde (HBO of Bachelor) of daarmee gelijkgesteld. 

• Indien je houder bent van een bachelor- of masterdiploma zorgmanagement of een 
specifieke kaderopleiding zien we dit als een pluspunt. 

• Je hebt minimaal effectief 5 jaar als lid van verplegend personeel gewerkt waarbij ervaring in 
leidinggeven een meerwaarde betekent. 

• Je hebt duidelijk een boontje voor de residentiële ouderenzorg. 

• Je beschikt over leiderschapsvaardigheden zoals teamleiderschap en besluitvaardigheid. 

• Je kan coachen en motiveren. 

• Je bent een teamplayer die in staat is bij een eventueel conflict een oplossing aan te reiken. 

• Je bent flexibel, enthousiast, leergierig, zorgzaam en denkt bewonersgericht. 

• Je hebt een zeer goede kennis van de Nederlandse taal. 

 

Competenties 

Jobgerelateerde competenties 

- De activiteiten van de dienst volgens het zorgproject plannen (personeelsinzet, 
materieelgebruik, beddenbeheer, ...) 

- Palliatieve zorg, stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces 
verlenen 

- De opvolggegevens registreren. Afwijkingen vaststellen en verbeteringen voorstellen 
- Het verpleegkundig beleid mee uitwerken 



- Informatie uitwisselen. De vakdocumentatie bijwerken 
- De activiteiten van een team coördineren 
- Dossiers van zorgvragers beheren 
- Domein: Geriatrie 
- Verpleegkundige zorg verlenen 
- De protocollen inzake verzorging, hygiëne, veiligheid, gezondheidsbewaking (verder) 

uitwerken. Controleren of ze door het personeel worden toegepast.Technische 
ondersteuning bieden aan het personeel 

- De persoon met een zorgbehoefte en de omgeving informeren en adviseren 
 

Persoonsgebonden competenties 

- Resultaatgerichtheid 

- Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 

- Klantgerichtheid 

- Plannen (= ordenen) 

- Contactvaardig zijn 

- Creatief denken (inventiviteit) 

Aanbod 

• Een voltijdse functie in een werkomgeving met een warme, bewoners- en zorggerichte 

cultuur. 

• Eventueel is een 4/5-de functie (30,4/38) bespreekbaar. 

• Kans om een unieke ervaring op te bouwen en een gevarieerde, interessante functie te 

creëren waarbij voldoende kansen en ruimte tot ontwikkeling en ontplooiing wordt geboden. 

• Aantrekkelijk loon op basis van het Ific barema en met overname alle relevante anciënniteit. 

• Onmiddellijk hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques na 6 maand effectieve prestaties. 

 

Plaats tewerkstelling  

Woonzorgcentrum Meredal  

Vijverstraat 38  

9420 ERPE-MERE 

 

Waar en hoe solliciteren?  

Solliciteren met CV en motivatiebrief tot en met 14 februari 2021. 

Via e-mail: bea.wauters@wzcmeredal.be  

Of per brief ter attentie van mevr. Bea Wauters 

Wenst u meer info? Neem telefonisch contact op met mevr. Wauters op het nummer: 053 85 92 97 


