
 

 

WZC Meredal zoekt een verpleegkundige vaste 

nachtdienst (m/v) 

WZC Meredal vzw telt 103 bewoners in RVT of ROB, 8 bewoners in herstelverblijf en 75 bewoners die 
in de assistentiewoningen 'De Merelaar'  en ‘ De Valeriaan’ verblijven.  
 
Met ruime aandacht voor het woon-, leef- en werkklimaat wenst WZC Meredal over te gaan tot de 
aanwerving van een vaste nachtverpleegkundige. Hij/zij zal, samen met een deskundig en 
professioneel team, instaan voor de zorg van de bewoner tijdens de nachtshift. De te presteren uren 
liggen telkens tussen 21u35 tot 7u05. Je werkt altijd samen met een zorgkundige. De functie omvat  
o.a. de volgende taken: medicatiecontrole en gedeeltelijk klaarleggen, toeren, briefing zowel 
mondeling als elektronisch, aanspreekpunt bij problemen en oplossingsgericht handelen, 
verpleegtechnische handelingen. 
 

Profiel 

• Hoger beroepsonderwijs (HBO) verpleegkunde (vroeger 4de graad beroepssecundair of 
gebrevetteerd) 

• Verpleegassistenten komen ook in aanmerking 

• Je hebt een zeer goede kennis van de Nederlandse taal 

• Beperkte werkervaring (< 2j) 

• Je hebt een boontje voor de senior 

• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

• Je kan zelfstandig werken 

• Je bent zeer plichtsbewust en je kan je aan gemaakte afspraken houden 

 

Competenties 

Jobgerelateerde competenties 

- Verpleegkundige zorg verlenen: 
Met de persoon met een zorgbehoefte communiceren (beleving, pijn,…..) 
Het patiëntendossier aanvullen (incidenten, wijzigingen in de klinische toestand,…) 

- De algemene toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen: 
De persoon met een zorgbehoefte bij de inname van geneesmiddelen via orale weg helpen 
De verpleegkundige over afwijkende symptomen of over risico’s voor vallen, 
verwondingen,… informeren 

- De dossiers administratief opvolgen (aankomst en vertrek of overplaatsing van de persoon 
met een zorgbehoefte, archivering,….) en de verpleegkundige verstrekkingen erin vermelden 

- De fysieke veiligheid en gezondheid van de persoon met een zorgbehoefte bewaken 



- De klinische toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen (stabiliteit, excretie, 
gedrag,….). De evolutie van de klinische toestand met het interdisciplinair team bespreken 
 

Persoonsgebonden competenties 

- Zelfstandig werken 

- Omgaan met stress 

- Klantgerichtheid 

- Regels en afspraken nakomen 

- Zin voor nauwkeurigheid hebben 

Aanbod 

• Vaste job – contract onbepaalde duur 

• Deeltijds – 19 uren per week, te presteren in 3 dagen 

• Nachtwerk 

• Weekendwerk 

• Correcte verloning met barema Zorgnet Icuro volgens Ific 14 + 35% voor nachten tijdens de 

week, 56% voor nachten op zon- en of feestdagen 

• Jobtime tussen min. 19u (50%) en max. 24u (63%) 

• Er worden 7 tot 8 nachten op 4 weken gepresteerd (2 blokjes van 4 nachten) 

• Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering en elektronische maaltijdcheques 

 

Plaats tewerkstelling  

Woonzorgcentrum Meredal  

Vijverstraat 38  

9420 ERPE-MERE 

 

Waar en hoe solliciteren?  

Solliciteren met CV en motivatiebrief tot en met 21 maart 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 


