
 
 

Wijkgezondheidscentrum De Punt vzw zoekt een voltijdse verpleegkundige 

voor onmiddellijke indiensttreding  

WGC De Punt is een wijkgezondheidscentrum in Gentbrugge. Ons geëngageerd team van  

huisartsen, verpleegkundigen, gezondheidspromotoren, maatschappelijk werker, 

onthaalmedewerker, administratieve medewerker, onderhoudsmedewerker en 

coördinator, draagt  zorg ruim 2500 patiënten van diverse leeftijd en origine. 

We streven naar een kwalitatieve doelgerichte eerstelijnsgezondheidszorg via een 

interdisciplinaire en laagdrempelige aanpak, waarbij er zowel preventief als curatief 

gewerkt wordt vanuit een EBM-visie. Hierbij is er wekelijks ruimte voor overleg onder de 

verpleegkundigen, interdisciplinair overleg en teamoverleg.  

Om de toegankelijkheid van de zorg te bevorderen, wordt het forfaitair betalingssysteem 

gebruikt.  

Wij zijn op zoek naar een verpleegkundige die ons multidisciplinair team wil versterken. 

Voor meer info verwijzen we graag naar onze website www.wgcdepunt.be. 

 

Wie zoeken  wij? 

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

bachelor verpleegkunde) die zijn/haar capaciteiten wil inzetten op volgende domeinen: 

 Je biedt deskundige preventieve en curatieve verpleegkundige zorgen aan ingeschreven 

patiënten, zowel in het wijkgezondheidscentrum als op huisbezoek.   

 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 kijkt met een gezonde kritische blik naar  eigen handelen en naar de zorgorganisatie in het 

wijkgezondheidscentrum, met het oog op kwaliteitsverbetering. Je neemt indien nodig   
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initiatief om in dit kader projecten voor te stellen (vb ikv. zorgcontinuïteit, 

zorgcomplementariteit,…) en uit te werken  samen met het zorg team. 

 Je kan zelfstandig werken, maar je bent ook goed in  samenwerking en overleg in functie 

vaan een goede zorg en organisatie. 

 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. 

 Je bent flexibel en bereid om je uurrooster aan te passen in functie van de  continuïteit van 

de zorg (bv. igv. ziekte of verlof van collega’s) 

 Je bent bereid om tijdens het weekend te werken (volgens een wisselend roulement) 

 

Wat bieden wij? 

 Een aangename werkomgeving met fijne collega’s waar inspraak zeer geapprecieerd wordt. 

 Een contract van onbepaalde duur voor 38u/week, zo snel mogelijk te starten 

 Verloning volgens de weddeschalen van het P.C. 330 klasse 14 

 Vergoedingen voor dienstverplaatsingen met de fiets of wagen. 

 

Hoe solliciteren? 

Waarom ben jij de verpleegkundige bent die wij zoeken? Laat het ons weten door je motivatiebrief  

met curriculum vitae te mailen. naar isabelle@wgcdepunt.be  voor 30 september 2020. 

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

gesprek in de week van 5 oktober.  
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