
AZ Sint-Jozef Malle is een ambitieus algemeen ziekenhuis en een belangrijke speler in het regionale 
zorglandschap. Naast de tweedelijnszorg bieden we een waaier aan specialisaties. Professionele en 
warme zorg, daar staan we voor! Onze staf van 125 artsen en onze 900 medewerkers maken hier 
samen dagelijks werk van. Samen met PC Bethanië zijn we gevestigd op een groen domein in Malle-
Zoersel.

AZ Sint-Jozef Malle en PC Bethanië maken deel uit van vzw Emmaüs. Emmaüs voert een gelijke 
kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische 
afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit.

Hoofdverpleegkundige kunstnier 

Kunstnier 100 % Onbepaalde duur 

Omschrijving 

Als hoofdverpleegkundige ben je verantwoordelijk voor het beheer van de afdeling kunstnier. De eenheid is 
verspreid over twee ziekenhuizen (AZ Sint-Jozef Malle en AZ Klina). Je staat in voor de dagdagelijkse 
organisatie en de goede werking van de eenheid. Dit betekent: 

 Het behartigen van het personeelsbeleid van de eenheid: introductie nieuwe medewerkers, opleiding,
opvolging en coaching medewerkers, personeelsplanning en werkverdeling

 De uitvoering van het kwaliteitsbeleid binnen de afdeling en dit op basis van indicatoren en
systematische toetsing

 Het organiseren en opvolgen van het veiligheidsbeleid op de afdeling en rapportage hierover

 Het uitwerken en hanteren van een afdelingsvisie en bijhorende afdelingsstrategie

 Het uitbouwen en onderhouden van contacten met patiënten, alsook met interne en externe diensten

 Het opmaken en up-to-date houden van de afdelingsprocedures

 Zorgen voor een goed beheer en inzet van middelen

 Het bewaken van de kwaliteit, klantgerichtheid en de sfeer op de afdelingen, in nauwe samenwerking
met het medisch departement, en het onderhouden van een intensief contact met de artsen

 Het ondersteunen van veranderings- en verbeterprocessen om de goede werking van de afdelingen te
verzekeren en het omzetten van deze processen om in concreet aantoonbare resultaten

 Deelnemen aan afdelings- en ziekenhuisoverschrijdend overleg en relevante werkgroepen

Jouw profiel 

 Je hebt minstens 2 jaar ervaring in de zorgsector. Ervaring als leidinggevende en/of
dialyseverpleegkundige is een meerwaarde

 Je bent in het bezit van een bachelor verpleegkunde, bij voorkeur aangevuld met een master in de
verpleeg- en vroedkunde of banaba zorgmanagement, of je bent bereid deze opleiding te volgen

 Je bent een dynamisch persoon met zeer goede communicatieve en sociale vaardigheden

 Je hebt een sterk organisatietalent, je bent flexibel en kan prioriteiten stellen

 Je voelt je goed in een complexe en uitdagende omgeving

Aanbod 

 Contract van onbepaalde duur

 Boeiende baan in een dynamische omgeving met een aangenaam collegiaal klimaat

 Salaris volgens ziekenhuisbarema's met overname van relevante anciënniteit

 Opleidingstraject dialyseverpleegkundige

 Tal van voordelen: neem een kijkje op www.azsintjozef-malle.be, Werken bij, Troeven

Voor meer informatie, neem contact op met: 
Ines Vercalsteren, zorgmanager 

tel. 03 380 21 29 
ines.vercalsteren@emmaus.be 

Solliciteren kan via onze website: azsintjozef-malle.be - Solliciteren 

http://www.azsintjozef-malle.be/

