
Functietitel: afdelingshoofd dialyse (m/v) 

 

Bedrijf 

az groeninge is, samen met de ziekenhuizen van Deinze, Waregem, Izegem en Maria Middelares in Gent lid van 

het ziekenhuisnetwerk E17. Wij zijn een dynamisch ziekenhuis met 1050 bedden, 2800 medewerkers en 250 

artsen. Al deze medewerkers staan jaarlijks in voor 35.000 ziekenhuisopnames met overnachting, 38.000 

dagopnames, 37.000 spoedopnames,1850 bevallingen en 41.000 ingrepen. 

 

In onze organisatie staat kwaliteitsvolle zorg, innovatie en patiëntgerichtheid centraal. We werken met respect en 

in vertrouwen samen met alle partners in en buiten onze organisatie. Diversiteit, transparantie, open 

communicatie, laagdrempeligheid en luisterbereidheid zijn hierbij cruciaal. Onze speerpunten situeren zich op 

vlak van verdere uitbouw leverchirurgie, stroke unit en oncologisch centrum. 

Functiebeschrijving 

Als afdelingshoofd kom je terecht in een dynamisch team van vijf nefrologen, twee technici, twee 
secretariaatsmedewerkers, één diëtiste, één psychologe, twee sociaal assistenten, vier logistiek medewerkers en 
meer dan 40 verpleegkundigen. Momenteel worden er zo'n 170 patiënten gedialyseerd. We bieden alle vormen 
van nierfunctievervangende therapie aan. 
 
Als afdelingshoofd op dialyse afdeling wordt het volgende van u verwacht: 

 Je straalt engagement uit voor chronische patiëntenzorg in een technische omgeving. 

 Je kan appreciatie opbrengen voor het ‘aparte’ karakter van een dialyse-afdeling en je beseft dat je 
patiënten verzorgt met  vaak ernstige multiproblematiek en je bent bereid hiervoor tot het uiterste te gaan. 

 Je bent een teamplayer met een positieve ingesteldheid. 

 Je bent rechtvaardig, beschikt over visie en werkt samen met je team naar dit doel. 

 Je werkt op een efficiënte manier en je geeft het goede voorbeeld. 

 Je geeft de medewerkers richting en je superviseert, coacht en motiveert hen op dagelijkse basis zodat ze 
zich kunnen ontplooien en het beste van zichzelf geven. 

 Je geeft leiding aan een team bestaande uit dagverantwoordelijken, het prikteam, predialyse-team en 
pretransplantteam. 

 Je overlegt met de artsen en procedureverantwoordelijke over werkwijzen en technieken en je volgt de 
implementatie hiervan op. 

 Je bent verantwoordelijk voor een optimaal middelenmanagement en logistiek beheer op de afdeling. 

 Je staat in permanent contact met onze sociale assistenten, diëtiste, psychologe, secretaressen en de 
artsen. 

 Je houdt rekening met de economische realiteit en volgt de facturatie strikt op in overleg met de artsen en 
de financiële dienst van het ziekenhuis. 

 Je maakt de dagelijkse planning op met de planningsverantwoordelijken en je zorgt voor bijsturing waar 
nodig. 

 Je bent bereid tot overleg met andere ziekenhuisdiensten waar nodig (ziekenhuishygiëne, andere 
departementen) en je evalueert wat voor de dialyse relevant is. 

 Je communiceert en overlegt vlot met zowel interne als externe zorgverstrekkers, familie en mantelzorgers. 

 Je volgt bijscholingen zo nodig en je stimuleert de medewerkers om dit ook te doen. 

 Je legt verantwoording af aan het medisch diensthoofd. 

 Je maakt samen met het team een jaarlijks afdelingsbeleidsplan dat past binnen de strategische 
doelstellingen van az groeninge. 

Profiel  

 Je bent verpleegkundige of sociaal verpleegkundige. 

 Je behaalde een kader, banaba of master opleiding of je bent bereid deze te volgen. 

 Je hebt ervaring op een dialyse-afdeling maar dit is geen absolute vereiste. 

  



Wij bieden 

 Contract van onbepaalde duur. 

 Jobtime: 100% (38u). 

 Start: te bespreken. De huidige hoofdverpleegkundige werkt nog tot eind 2018. 

 Loon: barema 1.78 SP met functietoeslag (PC 330). 

 Hospitalisatie-en groepsverzekering 

 De nodige opleiding voor het vervullen van deze functie wordt voorzien. 

 Een actief loopbaanbeleid. 

 ‘GroenPunt’, een dienst die zorgt voor tal van voordelen voor personeel. 

 De dynamische werkomgeving van een groot en vooruitstrevend ziekenhuis. 

 Interessant tarief voor maaltijden in ons personeelsrestaurant 

 Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of een fietsvergoeding van € 0,23 per kilometer, heen en 
terug. 

Contact 

Solliciteer vandaag nog via onze jobsite. Vergeet niet om je CV en/of motivatiebrief toe te voegen. 

 

Werk je nog niet in az groeninge? Hou er rekening mee dat je een uittreksel uit het strafregister, model 

1 (vroegere bewijs van goed gedrag en zeden) dient voor te leggen. Je vraagt dit best zo snel mogelijk aan bij het 

gemeente- of stadhuis van je woonplaats (gratis). Indien mogelijk breng je het uittreksel mee als je bij ons op 

gesprek komt. 

 

Voor jobgerelateerde vragen (uurrooster, takenpakket, ...) kan je contact opnemen met: 

Johan Van De Woestijne, zorgmanager, t. 056 63 60 24 

Dr. Doubel, medisch diensthoofd nefrologie, t. 056 63 33 60 

  

Voor vragen omtrent het sollicitatieproces mag je contact opnemen met: 

Els Moeyaert, manager rekrutering en loopbaan, t. 056 63 63 21 

 

Sollicitaties gebeuren bij voorkeur online. Is het voor jou niet mogelijk om je online kandidaat te stellen, dan kan je 

de gevraagde documenten ook per post opsturen naar volgend adres: dienst rekrutering en loopbaan, az 

groeninge, Reepkaai 4, 8500 Kortrijk 

 

Solliciteren kan tot en met 30 mei 2018. Nieuws omtrent je kandidatuur ontvang je ten laatste een week nadat 

de vacature is afgelopen. 

 

Na registratie ontvang je automatisch een e-mail als wij jouw kandidatuur goed ontvangen hebben. 


