
Wijkgezondheidscentrum De Punt vzw zoekt een verpleegkundige (28u/ 

week)  

 

Wie zijn wij? 

‘Wijkgezondheidscentrum De Punt biedt toegankelijke, interdisciplinaire eerstelijnszorg op maat aan 

inwoners van Gentbrugge.  

Door een preventieve en doelgerichte benadering beogen we de gezondheid van onze patiënt in al 

zijn facetten te versterken. 

Vanuit een maatschappelijk engagement zetten we in op wijkgerichte gezondheidspromotie en 

komen we op voor een rechtvaardige samenleving.’ 

 

Wie zoeken  wij? 

We kijken uit naar een enthousiaste, geëngageerde collega verpleegkundige (diploma 

bachelor verpleegkunde) die ons team wil komen versterken en die zijn/haar capaciteiten 

wil inzetten op volgende domeinen: 

 

 Je biedt deskundige preventieve en curatieve verpleegkundige zorgen aan ingeschreven 

patiënten, zowel in het centrum als op huisbezoek.   

 

 Je bouwt, samen met de leden van het multidisciplinair team, een verpleegkundige 

consultatie uit voor een optimale opvolging van chronisch zieken. 

 

 Je stimuleert zelfzorg zonder de zorgnood van de patiënt en mantelzorger uit het oog te 

verliezen. Je hebt oog voor de patiënt en zijn leefwereld.  

 

 Je werkt nauw samen met collega verpleegkundigen en met het volledige multidisciplinaire 

team. Je bent communicatief vaardig. 

 

 Je bent kritisch ten aanzien van eigen handelen en bestaande protocollen met het oog op 

kwaliteitsverbetering. 

 

 Je kan zelfstandig werken, maar ziet de meerwaarde van samenwerking en overleg. 

 

 Je hebt voeling met maatschappelijk kwetsbare groepen. 

 

 Je bent bereid om je bij te scholen en opleiding te volgen in functie van de nood van WGC De 

Punt. 

 



 

Wat bieden wij? 

 Een contract van onbepaalde duur voor 28u per week, met ingang vanaf 1 maart 2018 

(bespreekbaar).  

 Loon en fiscale voordelen op basis van de weddeschalen van de ziekenhuizen van het P.C. 

330 barema 1.55 

 Vergoedingen voor dienstverplaatsingen met de fiets of wagen. 

 Een (min of meer) vast uurrooster: (bespreekbaar). 

 

Hoe solliciteren? 

Stuur je sollicitatiebrief met curriculum vitae en motivatie voor maandag 22  januari 2018. naar 

isabelle@wgcdepunt.be 

Er gebeurt een voorselectie op basis van de brieven, waarna we de kandidaten uitnodigen voor een 

gesprek.  Het gesprek zal doorgaan in de week van 29 januari 2018. 
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