
 

VACATURE 
 

Het OCMW van Evere werft aan 

Gegradueerd verple(e)g(st)er (m/v/x), Niveau BH 
 

Missie 

De gegradueerd verple(e)g(st)er is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg 
aan de bewoner. 
 

Activiteiten 

Deze lijst is niet exhaustief : 

 Zorg verlenen op basis van een klinische redenering en met een zorgplan dat rekening houdt 
met de specifieke behoeften van de bewoner; 

 Het verzekeren van veilige zorg voor de bewoner en zijn omgeving via 
- Voortdurende kritische analyse van de kwaliteit van verpleegkundige handelingen, 

zowel degenen die uzelf verricht als van degenen die zijn gedelegeerd; 
- Bijscholing en vorming gedurende de hele loopbaan; 
- De opleiding van de mensen onder zijn/haar verantwoordelijkheid (studenten, 

verpleegassistenten, bewoners, familieleden, etc.); 
- De toepassing van maatregelen ter preventie en bevordering van de gezondheid 

 Verbetering van de kwaliteit van zorg door deelname aan zorgcoördinatie met de 
verschillende partners van het interdisciplinaire team; 

 Zorgen voor het fysieke comfort en de veiligheid van de bewoner; 
 Voorbereiding van  het gereedschap van de ziekenboeg; 
 Zorgen voor tijdige aanvulling; 
 Zorgen voor orde in de dienstlokalen; 
 Zorgen voor de continuïteit van de geboden zorg, vooral tijdens teamwissels, overplaatsingen 

van bewoners of wanneer een bewoner vertrekt ... 
 

 

Professionele vaardigheden 

 Kennis van technieken en pathologieën eigen aan de geriatrie; 
 Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie; 
 Organisatiezin; 
 Stressbestendigheid; 
 Bereid zijn om onregelmatige uren te werken, weekends inbegrepen. 

 
 

Persoonlijke vaardigheden 

 Beslissingen kunnen nemen 
 Initiatief kunnen nemen 
 Discreet zijn 
 Een positieve houding hebben ook onder druk 
 Empathisch, welwillend zijn en pro actief 

  



 

Technische vaardigheden 

 In het bezit zijn van volgende diploma’s : 
o Bachelor/graduaat diploma van verpleging, liefst met ervaring of specialisatie in 

geriatrie 
 Ervaring in een rusthuis en/of ziekenhuis 
 Informaticatools beheersen 
 Bereid zijn om onregelmatige uren te werken, weekends inbegrepen; 

 
Ervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt. 
Kennis van het Frans is noodzakelijk, kennis van het Nederlands is een pluspunt. 
 

Aanbod 

 Voltijds contract van onbepaalde duur – 36u/week; 
 36 verlofdagen per jaar ; 
 Salaris conform aan wettelijke barema’s, met de mogelijkheid om anciënniteit in rekening te 

brengen 
 Maaltijdcheques van 7€ 
 Gratis abonnement van de MIVB en tussenkomst in andere vervoeronkosten (openbaar 

vervoer, fiets- en voetgangerspremie) 
 Hospitalisatieverzekering 

  

Hoe solliciteren ? 

Om uw interesse te tonen, gelieve uw CV, motivatiebrief en kopie van diploma’s en 
getuigschriften te bezorgen via mail ter attentie van Mevrouw Botte- 
jobs@cpasevere.brussels 

mailto:jobs@cpasevere.brussels

