Zorgverblijf Hooidonk is een centrum voor tijdelijk residentieel verblijf met zorgomkadering. We
nemen de brugfunctie op tussen het ziekenhuis en de thuissituatie in onze formule herstelverblijf.
We ondersteunen mantelzorgers door het aanbieden van kortverblijf.
We bieden kwaliteitsvolle opvang aan zorgbehoevende personen en dat doen we elke dag opnieuw
met de inzet van gemotiveerde en gedreven medewerkers. Ons motto nemen we hierbij ernstig:
jouw verblijf, onze zorg!
Binnen Zorgverblijf Hooidonk is er een vacature voor

Verantwoordelijke zorgdepartement
voor een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur
met zo spoedig mogelijke indiensttreding

Functie
▪ Je coördineert de totaliteit van het zorgdepartement (medische en para-medische diensten).
▪ Je volgt de maatschappelijke evoluties in de zorgsector en formuleert beleidsvoorstellen.
▪ Je stuurt operationeel de sociale dienst en kine aan.
▪ Je neemt deel aan het overleg masterplan en ontwikkelt een strategische visie op de
zorgverlening voor de nakende toekomstplannen.
▪ Je stuurt het opnamebeleid aan, zorgt voor kwaliteitsvolle dienstverlening vanuit een
doorgedreven klachtgerichte benadering en zorgt voor een optimale bezetting van de
beschikbare bedden.
▪ Je begeleidt het zorgteam tijdens veranderingsprocessen, met zicht op optimalisatie of
actualisering van de werkorganisatie voor, tijdens en na de verhuis naar de nieuwbouw.
▪ Je vertegenwoordigt Zorgverblijf Hooidonk in externe werkgroepen of structureel overleg
rond zorg.
Profiel
▪ Je bent medisch of para-medisch geschoold en hebt minstens 5 jaar ervaring.
▪ Je volgde een kaderopleiding in de zorg (banaba zorgmanagement, postgraduaat leiderschap
in de zorg, …) of kan relevante leidinggevende ervaring aantonen in de zorg.
▪ Je bent een positieve coach die medewerkers kan begeleiden doorheen een
veranderingsproces.
▪ Je initieert en begeleidt veranderingsprocessen die nodig zijn om de werking te optimaliseren
of actualiseren.
▪ Je bent open minded en een innovatieve denker.

▪
▪
▪
▪
▪

Je ziet vooral een uitdaging in het uitdenken en op poten zetten van een nieuwe werking en
samenwerking.
Je bent een teamspeler die goed samenwerkt met andere leidinggevenden en breder kijkt
dan het eigen departement.
Je durft constructief kritische vragen stellen en formuleert hieruit voorstellen tot verbetering.
Je hebt aandacht en interesse voor het financieel beheer van het zorgdepartement.
Je bent een netwerker die vlot contact legt en ons extern mee vertegenwoordigd vanuit een
positieve gedrevenheid en sterke identificatie met de organisatie.

Dit bieden we
▪ Een contract van onbepaalde duur.
▪ Een boeiende functie met verantwoordelijkheid in een organisatie die op korte termijn zal
starten met de realisatie van een nieuwbouwproject.
▪ Verloning volgens de IF-IC barema’s.
▪ Bijkomende voordelen: vlotte bereikbaarheid, fietsvergoeding, Benefits@work,

mogelijkheden tot permanente bijscholing, mogelijkheid tot fietslease, overname van
relevante anciënniteit.

Praktisch
Indien interesse, dan ontvangen we graag je motivatiebrief en CV ten laatste tegen 9 mei 2022.
Zorgverblijf Hooidonk
Marie-Rose Mertens – directeur
Langestraat 170
2240 Zandhoven
directie@hooidonk.be
Voor informatie kan je terecht bij Marie-Rose Mertens op 03 320 28 28 of directie@hooidonk.be.

