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VACATURE
TEAMLEIDER VERPLEEGKUNDIGE DIENST (m/v)
onbepaalde duur – (80% of 100%)
Het GielsBos heeft als doel een veilige en geborgen thuis bieden voor kinderen en
volwassenen met een beperking. We zorgen ervoor dat deze mensen en hun leefomgeving
een brede ondersteuning krijgen vanuit ervaring en professionalisme. Zo stellen we hen in
staat een eigen leven uit te bouwen en hun dromen na te jagen. Altijd staat maximale
levenskwaliteit centraal.
Je functie
De teamleider verpleegkundige dienst situeert zich in de afdeling cliëntenzorg en
rapporteert rechtstreeks aan de directeur cliëntenzorg. Hij/zij is verantwoordelijk voor de
werking van de verpleegkundige dienst.
Je staat in voor de organisatie en de aansturing van het team om er zo voor te zorgen dat
de zorg en ondersteuning zo efficiënt en kwaliteitsvol mogelijk verloopt met het oog op de
noden van de cliënten.
Je ondersteunt de taken van de verpleegkundige dienst om er zo mee voor te zorgen dat
de opdracht tijdig en met een goede kwaliteit uitgevoerd wordt en neemt de taken mee
op. Je bent verantwoordelijk voor de dienstverlening van je team en de hierbij betrokken
externe dienstverleners (bv. thuisverpleging).
Je fungeert als aanspreekpunt en neemt de interne en externe vragen op en zorgt ervoor
dat vragen en opdrachten correct worden beantwoord.
Je staat in voor de coaching van je medewerkers en je zorgt voor een goede sfeer.
Je werkt in een variabel rooster: vroege / late / weekend (geen nachten).
Je profiel








Je hebt een diploma of eindgetuigschrift van het niveau hoger onderwijs (graduaat
of bachelor) in de verpleging.
Je bent in hoge mate cliëntgericht en je draagt inclusie hoog in het vaandel.
Je bent bij uitstek gericht op samenwerken en maakt met veel goesting verbinding
met andere teams en diensten.
Je beschikt over leidinggevende kwaliteiten en een coachende leiderschapsstijl.
Je kan je team sturen in veranderingen en je medewerkers enthousiast maken of
houden voor een taak/project.
Je kan in samenspraak iets nieuws oprichten.
Je bent besluitvaardig en zelfverzekerd.

Ons aanbod
Wij bieden je een voltijdse (38/38) of deeltijdse (30,4/38) arbeidsovereenkomst voor
bedienden voor onbepaalde duur. De functie is onmiddellijk beschikbaar.
Indien je aan de vereisten voldoet krijg je een verloning volgens barema 18
(hoofdopvoeder) van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Je geniet van enkele extralegale voordelen, zoals een groepsverzekering.
In Het GielsBos krijg je de kans om jezelf te blijven ontwikkelen.
Wij bieden een aangename en stimulerende werkomgeving met aangepaste accommodatie.
Interesse?
Meer inlichtingen kan je krijgen op de website: www.hetgielsbos.be en bij Guy Bruyninckx,
directeur cliëntenzorg, of Sofie Poppe, HR coördinator, tel. 014 60 12 11.
Wij ontvangen je curriculum vitae met motivatie graag vóór 6 september 2019 via
sollicitaties@hetgielsbos.be.
De selectieprocedure bestaat uit een interview en een assessment center.

