
VACATURE 

GGZ 
NACHTVERPLEEGKUNDIGE 

onbepaalde duur - 20u/week 

bepaalde duur - 3u/week (2023, mogelijks langer)

Zorgprogramma Jeugd 

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN? 

· Een uitdagende jobomgeving waarin jij je persoonlijk
verder kan ontplooien alsook je expertise in relatie tot
uitbouw van de functie verder kan ontwikkelen via
diverse vormings- en coaching faciliteiten.

· Een warme, open werksfeer waar mensen
(medewerkers en patiënten) centraal staan.

· Gratis maaltijd tijdens de nachtshift.

· Een gezinsvriendelijk en aantrekkelijk uurrooster, een
competitieve verloning en diverse extra legale
voordelen o.a. hospitalisatieverzekering, benefits at
work, maaltijdcheques.

INTERESSE? 
Mail  jouw CV en motivatiebrief onmiddellijk door 
naar vacature.zorg@sjp.be.

Neem gerust contact op Kathleen De Sutter, adj. 
directie zorg (051/46 70 41) voor meer info.

Raadpleeg ook onze website.

Kliniek Sint-Jozef Pittem, Centrum voor 
psychiatrie en psychotherapie, staat voor een 
warme en innovatieve zorgaanpak. Samen met 
onze netwerkpartners gaan wij steeds voor zorg 
op maat van de patiënt. 

OVER DEZE FUNCTIE 

Je wordt als GGZ nachtverpleegkundige tewerkgesteld 
binnen het Zorgprogramma Jeugd. Daarnaast werk je 
als nachtcollega af en toe ook op de andere 
zorgprogramma’s.  

WIE ZOEKEN WE? 

Een warme en ontvankelijke persoon die emotioneel 
beschikbaar is.

Een gezondheidsbevorderaar die samen met de patiënt 
werkt aan zelfzorg, in het bijzonder met betrekking tot de 
slaap.  

Een evidence-based professional die notie heeft (of bereid 
is te verwerven) van de verpleegkundige ontwikkelingen en 
van hieruit op maat van de patiënt gebruik kan maken van 
instrumenten en methodieken (o.a. het signaleringsplan, 
crisiskaart, ontwenningsschalen enz.)  

Een samenwerkingspartner die vanuit zijn deskundigheid 
instaat voor overdracht van zorg, samenwerkt met 
collega’s, artsen, zorgvragers, context en externe partners  

Een communicator die spreekt in de taal en op het tempo 
van de zorgvrager. Dit zowel digitaal als mondeling. 

Een organisator van zorg die afspraken vasthoudt en 
bijstelt waar nodig. Die meewerkt aan een positief 
werkklimaat. Die zeer nauwgezet het distributiegebeuren 
van medicatie opvolgt. 

Een kwaliteitsbevorderaar die aan peer review doet om 
zichzelf en zijn teamleden te toetsen en bij te sturen en zijn 
verantwoordelijkheid neemt om zijn GGZ kennis verder te 
ontwikkelen. 

Een gedreven persoon met een hart voor de GGZ en in het 
bezit van een diploma als verpleegkundige (bachelor of 
HBO5). 

 www.sintjozefpittem.be > Vacatures Vacature.zorg@sjp.be
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