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Huize Walden biedt als zorg-onderneming reeds meer dan 40 jaar kwalitatieve en individuele 
zorg aan personen met een voornamelijk fysieke zorgvraag. We zoeken voor de versterking van 

ons zorgcentrum: 
  

 
2 Zorgcoördinatoren 

  

  

 

Doel van de functie?  
  

Je coördineert en coacht een team van verpleegkundigen en zorgkundigen. Je draagt bij tot het 
realiseren van de visie en het zorgconcept van Huize Walden. 
  

  

 

Jouw uitdaging: 
  

 Je staat in voor de organisatie en coördinatie van het zorgteam  

( zorgkundigen en verpleegkundigen ) en je ziet toe op een kwalitatieve en efficiënte 

dienstverlening.   

 Je draagt de verantwoordelijkheid over het team van verpleegkundigen en zorgkundigen, coacht 

hen waar nodig en beantwoordt vragen. 

 Je voert functionerings-en evaluatiegesprekken en detecteert opleidingsnoden. 

 Je werkt een kwaliteitssysteem uit, je implementeert dit en volgt het op. 

 Je rapporteert aan de directie in verband met de werking van de afdeling, de uitvoering van 

beleidsdoelstellingen, de voortgang van projecten,… 

 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 stelt je nieuwsgierig en leergierig op naar nieuwe zorgtechnieken en neemt  initiatief om die te 

implementeren in de werking. 

 Je organiseert overlegmomenten met huisartsen, reguliere diensten en familie met het oog op 

een klantgerichte dienstverlening. 

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

het zorgcentrum. 

 Je leidt de teamvergaderingen en verzorgt de verslaggeving.  

 Je woont bewonersvergaderingen bij. 

 Je participeert actief in het multidisciplinair overleg. 

 Je stemt de organisatie van de eigen afdeling af met de andere afdelingen en de prioriteiten die 

worden gesteld door de directie. 

 Je behandelt eventuele klachten en gaat in overleg met de betrokkenen. 

 

   
    

  



 

      
 

huize walden vzw   
Sint Pauluslaan 12               
2390 Malle 

 T. 03 312 23 92 
  info@huizewalden.be 
  ondernemingsnummer 0409 821 832                                

 
 

 

Functioneringscriteria:  
  

Kerncompetenties:    

 Respect   

 Samenwerken    

 Kwaliteitsbewust werken    

   
Functiespecifieke competenties:   

 Leiding geven/Verantwoordelijkheid nemen 

 Plannen en organiseren   

 Klantgerichtheid  

 Authenticiteit 

 

    
Vereisten?  
  

 De kerncompetenties van Huize Walden (Respect, samenwerking en kwaliteitsbewust werken) 

draag je hoog in het vaandel  

 Je beschikt over een diploma bachelor in een medische of paramedische richting 

 Je hebt minimum 5 jaar relevante praktijkervaring  

 Je werkt vanuit een pluralistische visie  

 Een gezonde werkmentaliteit en een positieve ingesteldheid zijn je grote troeven  

  

  

Wat hebben wij jou te bieden?  
 

 De stabiliteit van een vast contract in een ‘warme’ onderneming 

 Een voltijdse tewerkstelling (vroege/late shift tijdens weekdagen) 

 Een afwisselende functie 

 Hospitalisatieverzekering  

 Mobiele telefoon en laptop 

 Aantrekkelijke verlofregeling  

 Fietsvergoeding  

 Een aangename en professionele werksfeer   

 Een zeer uitdagende job in een organisatie die voor heel wat vernieuwing en uitbreiding staat   

 Ruime kansen tot bijscholing zowel op persoonlijk als professioneel vlak 

 Wedde volgens barema 319.01, rekening houdend met diploma en overname van relevante 

anciënniteit.  

  
 Indien u geïnteresseerd bent, kan u een gemotiveerde sollicitatie met curriculum vitae bezorgen 
voor 01/06/2020  
  
Mailen naar: Ann.DeSchutter@huizewalden.be  
 


