
 

 

Zorgcentrum Sint-Jozef biedt een warme thuis aan 109 bewoners. Bovendien zijn er 31 

assistentiewoningen voor senioren die zelfstandig wonen en biedt het dagverzorgingscentrum 

opvang aan zorgbehoevende senioren die nog thuis wonen, maar overdag behoefte hebben 

aan gezelschap, zorg en ondersteuning.   

 

 
Wij zoeken een afdelingshoofd die 
een hart heeft voor ouderenzorg en minstens 5 jaar werkervaring ● minimaal over een Bachelor diploma 

beschikt ● een aanvullende vorming volgde rond coachen en leidinggeven of reeds een eerste leidinggevende 

ervaring op zak heeft ● een sterke communicator is die duurzame relaties weet op te bouwen met zowel 

bewoners en hun familie, als met collega’s ● zowel kan organiseren als delegeren ● met een open blik in de 

functie staat en nieuwe initiatieven weet op te zetten  

 

Jouw functie 

als afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor één van onze drie zorgafdelingen. Je staat in voor de 

dagelijkse werking en een kwalitatieve zorgverlening binnen een aangepaste leefsfeer. Je weet hierbij jouw 

team op sleeptouw te nemen en geeft leiding vanuit een coachende stijl. Voor familie en hun bewoners ben je 

een vast aanspreekpunt en bewaak je hun welbevinden en tevredenheid. Je werkt op organisatieniveau mee 

aan de visie rond wonen en leven en helpt om deze in de praktijk te realiseren. 

 

Ons aanbod 
een voltijdse functie met een contract van onbepaalde duur ● onmiddellijke indiensttreding ● verloning 

volgens het IFIC-barema met overname van relevante anciënniteit ● maaltijdcheques ● een werkomgeving 

waar er ruimte is om je verantwoordelijkheid op te nemen en op professioneel vlak te groeien in een open 

sfeer  

 

   

 

INTERESSE IN DEZE JOB? 

• Voor meer informatie, contacteer Tine Delameilleure – HR verantwoordelijke via 051/46.09.98. of 

hrm@zorgcentrumsintjozef.be 

• Solliciteren kan tot en met 17 september 2020 

• Bezorg ons jouw motivatiebrief en cv per mail naar hrm@zorgcentrumsintjozef.be 

 

 

Zin om mee te bouwen  

aan warme zorg? 

 
 

Ons zorgcentrum gaat  

op zoek naar een  
 

AFDELINGSHOOFD m/v 
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