
 

 

 
 

Gezocht: verpleegkundige  
 
We zijn op zoek naar een psychiatrisch verpleegkundige met een hart voor personen met een 
beperking! 
 
Over de job 
 
De belangrijkste resultaatsgebieden van de verpleegkundige zijn:  

 Cliënt gericht, vanuit een holistische visie, kwalitatieve hulp- en/of dienstverlening bieden 
volgens een multidisciplinaire aanpak 

 Informatie verzamelen en verstrekken tijdens teamvergaderingen 
 Organiseren en registeren van de persoonlijke zorgbehoeften (beheer medisch dossier) 

o Aansturen van de thuisverpleegkundigen & paramedici 
o Consulten van de huisarts en psychiater op de site voorbereiden, begeleiden en 

opvolgen 
o Externe consulten begeleiden behorende tot de gespecialiseerde zorg: diabetologie, 

cardiologie, neurologie & oncologie 
 Specifieke procedures uit het kwaliteitshandboek beheren, bewaken, analyseren, rapporteren 

en vorming organiseren (medicatieprocedure / slikprocedure / fysieke fixatie procedure) 
 EHBO 

De resultaatsgebieden kunnen wijzigen in functie van de noden van de organisatie. 
 
 
Jouw profiel 
 
Je hebt een diploma verpleegkunde 

 met afstudeerrichting ‘geestelijke gezondheidszorg’ 
of  

 je volgde het postgraduaat ‘sociale en geestelijke gezondheidszorg’ 
of 

 je hebt bovenstaande zaken in de vingers door je uitgebreide ervaring 
 

 Je werkt organisatorisch zelfstandig en nauw samen met de ortho-agogen. 

 Je bent flexibel in taken, tewerkstellingsplaats en werkuren 
 Je beschikt over verantwoordelijkheidszin, bent ondernemend en klantgericht 
 Je hebt voeling en heel veel zin om te werken met onze cliënten 
 Je werkt veilig en ordelijk 
 Je kan goed werken met digitale platformen, zowel eigen platformen als deze van de overheid 

 Een goede dosis humor vinden we belangrijk! 
 Je hebt een rijbewijs B 

 
Wat bieden we je 
 

 Duurtijd: onbepaalde duur 



 

 

 Tewerkstellingsbreuk: 4/5 
 Startdatum: bespreekbaar 
 Uurrooster: voornamelijk kantooruren op weekdagen, sporadisch avond- en weekendwerk 

(geen ploegen), afhankelijk van de noden van de deelwerking, dit binnen een flexibel werkritme, 
waar nodig GSM-permanentie 

 Verloning volgens diploma en barema van PC 319 
 Je krijgt een vergoeding voor woon-werkverkeer met de wagen of de fiets 
 Je hebt de mogelijkheid om in te tekenen op een voordelige hospitalisatieverzekering 
 Voor elke werknemer is er een individueel opleidingsplan waarbij eigen inbreng mogelijk is 
 Jouw tewerkstellingsplaats is voornamelijk Sint-Kruis-Winkel  

 
Over ons – www.vzwkompas.be  
  
Kompas ondersteunt mensen met een beperking bij wonen, werken en vrije tijd en dat doen we met 
volle overgave. Wijs wonen en werken, leutig leren en leven, dat is Kompas!      
Kompas ontwikkelt zich als een organisatie die future proof is en als excellente organisatie.      
Innovatie en uitdagende projecten zijn eigen aan Kompas. We gaan graag aan de slag met jouw idee of 
dat van je collega.       
We zijn een pluralistische organisatie en werken op verschillende locaties in Oost-
Vlaanderen:  Wondelgem, Mariakerke, Sint-Kruis-Winkel, Gent en het Meetjesland.     
 
Over Moervaart 
Onze site Moervaart in Sint-Kruis-Winkel richt zich tot jongeren, volwassenen met een matig of ernstig 
mentale en/of fysieke of meervoudige beperking die er verblijven in aparte leefgroepen met elk hun 
eigen kamer.  
 
 
Aan de slag! 
 
Solliciteren kan per mail met onderwerp ‘sollicitatie verpleegkundige’ met jouw sollicitatiebrief en CV 
naar vacature@vzwkompas.be. Doordat we heel wat sollicitanten hebben, vragen we om ook een foto 
op je CV te plaatsen zodat we nadien makkelijker weten wie je bent.  
Een eerste gesprek zal doorgaan online, via ‘teams’. 
 
Nog vragen? Bel met onze HR-medewerker, Inge Decatelle op het nummer 0490 441 402 of mail naar 
vacature@vzwkompas.be. 
 
 
Tot binnenkort bij Kompas! 
 

http://www.vzwkompas.be/
mailto:vacature@vzwkompas.be

