
Vacature verpleegkundige 19u 

Wijkgezondheidscentrum Het Voorland vzw wil multidisciplinaire, kwaliteitsvolle en laagdrempelige 

eerstelijnszorg aanbieden in het centrum van Oostende zowel van curatieve als preventieve aard. 

Ons geëngageerd team bestaat uit vier huisartsen, drie verpleegkundigen, maatschappelijk werker, 

twee onthaalmedewerkers en een coördinator en draagt zorg voor een diverse groep van meer dan 

1400 patiënten. We zijn op zoek naar een enthousiaste verpleegkundige.  

Functieomschrijving 

Je biedt verpleegkundige hulpverlening met oog voor het verzekeren van de zorgcontinuïteit zowel 

aan huis als in het wijkgezondheidscentrum. Daarbij zijn het stimuleren van de zelfzorg en verhogen 

van de zelfredzaamheid belangrijke uitgangspunten. 

Er zijn korte communicatielijnen met de artsen en maatschappelijk werker omdat dagelijks overleg 

mogelijk is. Er is ruimte voor eigen initiatief en inbreng in de organisatie wordt op prijs gesteld, ons 

gezamenlijk doel is immers toegankelijke, kwalitatieve zorg rond onze patiënten te bieden. 

Je begeleidt en informeert patiënten en zorgt waar nodig voor psychosociale ondersteuning van de 

patiënt en zijn ruime leefomgeving. Je stemt de aangeboden zorg af met het multidisciplinair team. 

Profiel 

• Je behaalde een bachelor of graduaat in de verpleegkunde 

• Je bent communicatief sterk  zowel tav patiënten als tav medewerkers 

• Je bent kritisch tav eigen handelen en protocollen in functie van kwaliteitsverbetering 

• Je hebt zin voor samenwerking en overleg 

• Je kan zelfstandig werken 

• Je bent geëngageerd en flexibel 

• Je hebt affiniteit in het werken met maatschappelijk kwetsbare groepen 

Aanbod 

• Contract onbepaalde duur 

• Een vaste verloning (PC 330, IFIC-klasse 14)  

• Overname van anciënniteit 

• Maaltijdcheques 

• Fietsvergoeding 

• Arbeidstijd te presteren op weekdagen tussen 8 en 19u 

• Enthousiast en gemotiveerd team 

Solliciteren 

Mail je motivatiebrief, diploma en cv door naar jolien@wgchetvoorland.be voor 4 september 2022. 

Voor meer info over de vacature kan je je wenden tot Jolien Vuerstaek via bovenstaand e-mailadres 

of 059/ 41 59 10. 
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