OPENSTAANDE FUNCTIE:
GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE HBO5

(GEBREVETTEERD VERPLEEGKUNDIGE A2)

Titel 1. Aanwervingsvoorwaarden.
A. Algemene toelatingsvoorwaarden:
Om

toegelaten

te

kunnen

worden

tot

de

betrekking

van

gegradueerd

verpleegkundige moet u:
1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
waarvoor u solliciteert. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van
een uittreksel uit het strafregister van hoogstens 3 maanden. Als daarop een
ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke
toelichting voorleggen.
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
4. Voldoende kennis van het Nederlands conform de wetten op het gebruik der
talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
5. slagen in de selectieprocedure.

B. Diplomavereisten:
Je bent houder van het diploma van gegradueerd verpleegkundige HBO5 of je bent
houder van het vroegere brevet van verpleegkundige ingesteld bij het K.B. van 09 juli
1960 en latere wijzigingen. Je beschikt over een verpleegkundig visum (of het
vroegere gehomologeerde diploma).

C. Slagen in een selectieprocedure, omvattend:
De kandidaten worden uitgenodigd voor een praktische proef aansluitend gevolgd
door een gesprek. Om door te gaan naar het gesprek, moet je eerst slagen in je
praktische proef.

VERPLEEGKUNDIGE 2022

1/6

Titel 2. Plaats in de organisatie.
De gegradueerd (vroeger: gebrevetteerd) verpleegkundige werkt onder de
functionele leiding van de hoofdverpleegkundige en het diensthoofd bewonerszorg.

Titel 3. Taak van de dienst.
De gegradueerd verpleegkundige creëert een zo comfortabel en aangenaam
mogelijk verblijf voor de residenten, door optimale en deskundige hulp en verzorging.

Titel 4. Functieomschrijving.
A. Functiewaardering :

 weddeschaal : IFIC cat. 14
 Brutomaandwedde :

Beginwedde = € 2772,64 bruto per maand
Eindwedde = € 4.379,97 bruto per maand

 Hospitalisatieverzekering.
 Collectieve pensioenverzekering: 3%
 Maaltijdcheques : €6,5/dag
 Fietsvergoeding van 0,22€/km.
 Eindejaarstoelage/vakantiegeld
 11% weddentoeslag wegens het presteren van onregelmatige uren
 Overname van alle relevante beroepservaring voor de vaststelling van de
wedde.
 Aanbod sport@work op dinsdag- en vrijdagmiddag

B. Taakomschrijving :
Het is de bedoeling om via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te
vormen van de functie en de belangrijkste taken aan te halen.
Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn en mag niet
worden beschouwd als een strikte limitatieve afbakening van de taken.
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De titularis van deze functie kan zich daarom nooit beroepen op een lacune in deze
functieomschrijving om door de secretaris of diensthoofd opgelegde opdrachten te
weigeren.
Verantwoordelijkheid: zorg voor residenten.
Taken: (in overleg met de hoofdverpleegkundige)


De

gegradueerd

verpleegkundige

dient

stipt

en

nauwkeurig

de

verpleegkundige zorgen toe.


Hij/zij draagt zorg voor aangepaste voeding voor de residenten en coördineert
het maaltijdgebeuren.



Hij/zij ziet toe op het fysische comfort en de veiligheid van de residenten en
zorgt voor een aangepaste sfeer en omgeving voor de residenten en
ondervangt in de mate van het mogelijke alle storende elementen.



Hij/zij evalueert de verstrekte zorgen en suggereert eventueel alternatieven en
aanvullende schikkingen voor een optimale residentgerichte vraaggestuurde
zorg.



De gegradueerd verpleegkundige zorgt voor het emotioneel en psychisch
welbevinden van de residenten.



Begeleidt stagiairs

Verantwoordelijkheid: externe communicatie.
Taken:


De gegradueerd verpleegkundige begeleidt en informeert familie en
bezoekers en brengt de huisregels onder hun aandacht.



Hij/zij begeleidt de aan hem toegewezen stagiaires (verpleegkundigen en
verzorgenden).

Verantwoordelijkheid: observeren en rapporteren.
Taken:


De gegradueerd verpleegkundige observeert de residenten met het oog op
het bepalen van de verpleegkundige interventie en rapporteert de observaties
en toegediende zorgen aan de hoofdverpleegkundige.
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De gegradueerd verpleegkundige doet getrouwe en volledige overdracht,
zowel mondeling als schriftelijk, en informeert zich actief over de belangrijkste
observaties door collega’s.



Hij/zij participeert actief aan werkoverleg en residentenbesprekingen en staat
in voor de administratieve taken die moeten verricht worden voor zover deze
gedelegeerd worden door de hoofdverpleegkundige.



De gegradueerd verpleegkundige respecteert de ter beschikking gestelde
materialen (verpleging & andere), weet deze correct te gebruiken en
rapporteert onmiddellijk de gebeurlijke defecten.

Verantwoordelijkheid: interne ondersteuning.
Taken:


De gegradueerd verpleegkundige helpt mee het zorgdossier uit te bouwen
en te realiseren en waakt over de continuïteit van de zorg aan de residenten.



De gegradueerd verpleegkundige stemt de zorgverlening af op de inbreng
van de andere disciplines binnen de verzorgingsequipe en ondersteunt de
zorgkundigen en verzorgenden bij hun deeltaken.



Hij/zij neemt samen met de collega’s deel aan ondersteunende activiteiten
van de dienst o.a. :
o

het gebruiksklaar maken van verpleeg benodigdheden

o

het zorgen voor tijdige bevoorrading

o

het in orde houden van dienstlokalen.

Verantwoordelijkheid: referentie verpleegkundige “palliatieven zorg”.
Taken:


De referentie verpleegkundige “palliatieven zorg” geeft richtlijnen in verband
met palliatieven zorg aan het ganse team van het WZC, elk volgens zijn eigen
specifieke bevoegdheden bevoegd heden en houdt hen van alle nieuwe
ontwikkelingen ter zake op de hoogte.

Verantwoordelijkheid: referentie verpleegkundige “diabetes”.
Taken:


De referentie verpleegkundige “diabetes” geeft richtlijnen in verband met
diabetes aan alle verpleegkundigen, zorgkundigen en verzorgenden, alsmede
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aan de medewerkers van de keuken, elk volgens zijn eigen specifieke
bevoegdheden bevoegd heden en houdt hen van alle nieuwe ontwikkelingen
ter zake op de hoogte.
Verantwoordelijkheid: referentie verpleegkundige “wondzorg”.
Taken:


De referentie verpleegkundige “wondzorg” geeft richtlijnen in verband met
de wondzorg aan alle verpleegkundigen, zorgkundigen en verzorgenden elk
volgens zijn eigen specifieke bevoegdheden en houdt hen van alle nieuwe
ontwikkelingen ter zake op de hoogte.

Verantwoordelijkheid: referentie verpleegkundige “dementie”.
Taken:


De referentie verpleegkundige “dementie” geeft richtlijnen verband met de
omgang en de zorg voor resident met het dementieel syndroom aan alle
medewerkers van het WZC, elk volgens zijn eigen specifieke bevoegdheden en
houdt hen van alle nieuwe ontwikkelingen ter zake op de hoogte.

C. Profielomschrijving:
Vaardigheden:
o De gegradueerd verpleegkundige bezit een bijzondere vaardigheid in
verpleging en verzorging van alle residenten.
o

Hij/zij bezit een sterk observatievermogen en gaat diplomatisch en empatisch
met mensen om.

o

De gegradueerd verpleegkundige functioneert perfect in team.

o

Hij/zij bezit een basiskennis van de administratieve taken en rapporteert
functioneel, zowel verbaal als in geschrift.

Kennis:
o De gegradueerd verpleegkundige bezit een stevige beroepskennis.
Attitude:
o De gegradueerd verpleegkundige stelt zich soepel op en is stipt, correct en
nauwkeurig.
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o

Hij/zij beschikt over een grote verantwoordelijkheidszin

o

De gegradueerd verpleegkundige is tactvol, discreet en legt een bijzondere
eerbied voor de privacy en het beroepsgeheim.

o

Hij/zij staat open voor en aanvaardt feedback.

o

Hij/zij is bereid tot permanente vorming.

o

De gegradueerd verpleegkundige is stressbestendig en is in staat om onder
druk correct te blijven functioneren en kan de fysieke belasting bij heffen en
tillen van resident aan.

o

Hij/zij bezit een grote besluitvaardigheid en is zeer contactvaardig.

Titel 5. Hoe solliciteren?
Solliciteren kun je via www.diksmuide.be/vacatures. Hierbij zal ook gevraagd worden
om een motivatiebrief, cv, een kopie van je diploma verpleegkundige, je visum als
verpleegkundige en een uittreksel strafregister (niet ouder dan 3 maanden) op te
laden.
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