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Sint-Lodewijk wil de referentie zijn in onderwijs, zorg en ondersteuning  
voor personen met een motorische beperking,  

met een warm hart… 
We kiezen ervoor onze missie te realiseren vanuit gastvrijheid, openheid, solidariteit, evenwaardigheid, kwaliteit, 

soberheid en innovatie als basiswaarden. 
 

De volwassenwerking Sint-Lodewijk biedt dagopvang en verblijf aan 42 volwassenen verspreid over 2 locaties. 
Het is een onderdeel van vzw Sint-Lodewijk en stelt een 60-tal medewerkers tewerk. 

ZOEKT 
Verpleegkundige- A1 of A2 

(m/v) - deeltijds (28.50/38) 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 
 je bent op medisch vlak het eerste aanspreekpunt voor bewoners, hun context en de begeleiders 
 je volgt de verpleegkundige zorg op van onze bewoners in dialoog met het thuisverplegingsteam 
 je ondersteunt en leidt de begeleiders in het toedienen van de juiste medische zorg 
 je neemt deel aan (inter)disciplinair overleg met artsen, kiné, ergo, logo en beheert 

dossiergegevens zoals medicatiefiches en therapieschema’s 
 je organiseert, coördineert en begeleidt interne en externe consulten 
 je kan medische informatie verwerken en vertalen naar de bewoners, context en ook naar externe 

medici, volgens afspraken binnen het team  
 je gaat in dialoog met de bewoner, zijn context, collega’s, de arts en de begeleiding rond nodige en 

gewenste zorg 
 je zorgt voor continuïteit in de ondersteuning (zowel in tijd als in werkwijze) 
 je ontwikkelt en realiseert de doelstellingen binnen de visie van de organisatie 
 
VOORWAARDEN 
We gaan voor gelijke kansen en selecteren op basis van kwaliteiten. 
Je kansen worden niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit,… 
 je bezit een diploma bachelor ‘verpleegkunde’ of een diploma A2 ‘verpleegkunde’ of diploma HBO 5 

verpleegkunde 
 je bent in het bezit van een rijbewijs B 
 je bent digitaal vaardig en werkt vlot met verschillende software toepassingen; ervaring met 

(para)medische programma’s is een must  
 je hebt een grondige kennis van het Nederlands 
 
WIJ BIEDEN 
 28.50/38 vervangingscontract ‘moederschapsbescherming, zwangerschapsverlof en eventueel 

borstvoedingsverlof’ (looptijd +/- t/m augustus/september 2021) 
 barema VAPH ‘paramedisch personeel’ op basis van diploma en afhankelijk van de door het VAPH 

erkende relevante anciënniteit 
 sectorspecifiek verlofstatuut (PC 319) 
 aantrekkelijk uurrooster, geen nachtdiensten 
 maaltijden aan democratische prijzen 
 gratis treinabonnement 
 fietsvergoeding 
 
DATUM IN DIENST 
Februari 2021 
 
INTERESSE? 
Stuur je schriftelijke sollicitatie + cv en recente pasfoto zo snel mogelijk en uiterlijk 27/01/21 
10.00 uur tav Jurgen van der Waal (eenheidsverantwoordelijke) – Lindenlaan 197 9230 Wetteren bij 
voorkeur via mail op vacature@sintlodewijk.be 
Meer info bij Sara De Wulf (groepshoofd) via mail op sara.dewulf@sintlodewijk.be 


