
 
 

Huize Walden is een zorg-onderneming voor personen met een zorgvraag. We 
bieden al meer dan 40 jaar kwalitatieve en individuele zorg aan zorgvragers. We 
zoeken voor de versterking van ons zorgcentrum:  

 

1 assistent zorgmanager (verpleegkundige) 
   

Doel van de functie  

Je assisteert en adviseert de zorgmanager op inhoudelijk en organisatorisch vlak. Je bent 
het aanspreekpunt voor de cliënten en hun netwerk voor zorgkundige en verpleegkundige 
vragen. 
  

 Taken:  

• Je adviseert en assisteert de zorgmanager in de day-to-day organisatie van het 
zorgcentrum 

• Je neemt initiatieven ter verbetering van de organisatie in overleg met de 

zorgmanager, alsook voor de eigen professionele ontwikkeling 

• Je bent verantwoordelijk voor de communicatie met de cliënten en hun familie en 

hanteert hierbij een authentieke en vertrouwelijke stijl. Je informeert en adviseert de 

cliënten en hun netwerk. 

• Je organiseert overlegmomenten met huisartsen, reguliere diensten en familie  

• Je ondersteunt de verpleging in de dagelijkse coördinatie van de zorgkundigen 

• Je signaleert de noden en evoluties van cliënten aan de zorgmanager 

• Je staat garant voor de goede overdracht van de informatie die betrekking heeft op 

het zorgcentrum 

• Je woont de teamvergaderingen bij en verzorgt de verslaggeving  

• Je houdt het logboek bij 

• Je woont bewonersvergaderingen bij 

• Je woont het multidisciplinair overleg bij 

• Je bent bereid om in het werkveld te staan om de zorgcontinuïteit te garanderen en 

voert verpleegkundige taken uit 

• Je stelt je nieuwsgierig en leergierig op naar nieuwe zorgtechnieken en neemt 

initiatief om die te implementeren in de werking, in overleg met de zorgmanager 

• Je coördineert en controleert de registratie van observaties en veranderingen 

betreffende onze cliënten, je waakt erover dat de verpleegkundige dossiers up-to-

date worden gehouden 

   Functioneringscriteria:  
Functie specifieke competenties:    
• Plannen en organiseren   
• Omgevingsbewustzijn   
• Onderhandelen   
• Integriteit   
• Empathie  
 
 
  
    



 
 

Vereisten  

•  De kerncompetenties van Huize Walden (Respect, samenwerking en    
kwaliteitsbewust werken) draag je hoog in het vaandel  

• Je beschikt over een graduaat of bachelor diploma verpleging 
• Je werkt vanuit een pluralistische visie  
• Een gezonde werkmentaliteit en een positieve ingesteldheid zijn je grote troeven  
  

Wat hebben wij jou te bieden  

• Contract 32/38 (weekdagen), onmiddellijke indiensttreding 
• Fietsvergoeding  
• Hospitalisatieverzekering  
• Aantrekkelijke verlofregeling  
• Een aangename en professionele werksfeer   
• Een zeer uitdagende job in een organisatie die voor heel wat vernieuwing en uitbreiding   
staat   
• Wedde volgens barema 319.01, rekening houdend met diploma en opgebouwde 
anciënniteit als bediende  
  

Indien u geïnteresseerd bent, kan u een gemotiveerde sollicitatie met curriculum 
vitae bezorgen voor 04/11//2019  
  

Mailen naar: onthaal@huizewalden.be  
 

 

 

 


