
  
 

 

Emiliani 

Samen sterk in ondersteuning 

 

VACATURE VERPLEEGKUNDIGE 

Contract onbepaalde duur  - 30.4u 

 

Werken in Emiliani 

Emiliani is een dynamische en innovatieve voorziening in Lokeren. We zijn voortdurend 

op zoek naar manieren om de dagelijkse ondersteuning aan volwassenen met een 

verstandelijke beperking niet alleen te garanderen, maar ook te verbeteren. Samen met 

de cliënten en hun netwerk bekijken we hoe hun leven invulling kan krijgen op vlak van 

wonen, werken en vrije tijd... Meer dan 300 collega's werken dagelijks aan doelen die 

we samen vooropstellen. Emiliani wil een omgeving zijn waarin het welzijn van zowel 

cliënten als medewerkers voorop staat. Om dat doel te bereiken is samenwerking en 

dialoog heel belangrijk. Samen kan je meer bereiken, met respect voor ieders eigenheid 

en talenten. 

Werken als verpleegkundige in Emiliani 

Voor onze cliënten zijn we op zoek naar een nieuwe collega die ons verpleegkundig team 

komt versterken. Werken als verpleegkundige in Emiliani betekent dat je een hart hebt 

voor mensen met een beperking. Je biedt kwaliteitsvolle zorg en je stelt 

verpleegkundige handelingen zoals wondzorg, nemen van parameters, klaarzetten van 

medicatie, toedienen van sondevoeding, bloedafname, inspuitingen,... 

Als verpleegkundige sta je mee in voor het bieden van hulp in crisissituaties. Je wordt 

hiervoor opgeleid. Stressbestendigheid en rustig/zelfzeker handelen is dan zeker een 

troef. 

Daarnaast ondersteun je de verschillende artsen (huisarts, psychiater, tandarts,...) die 

consultaties houden in onze voorziening en ben je verantwoordelijk voor een aantal 

administratieve en logistieke taken zoals het bijhouden van medische dossiers, het 

bestellen van verzorgingsmateriaal en medicatie,... 

Je kan zelfstandig werken, maar ook in teamverband, zowel met jouw collega's 

verpleegkundigen als multidisciplinair met de arts, psychiater, verzorgend/begeleidend 

personeel, sociale dienst, paramedici, ortho's... Goed kunnen samenwerken en 

communiceren is dus noodzakelijk. 



 

Wat verwachten we van jou? 

• Je hebt een bachelorsdiploma verpleegkunde of diploma HBO5 verpleegkunde 

• Je hebt affiniteit met personen met een verstandelijke beperking 

• Je biedt individuele zorg, steeds rekening houdend met de psychosociale nood van 

elke cliënt 

• Je handelt respectvol, nauwgezet, zelfstandig en probleemoplossend 

• Je bent goed in communicatie en werkt graag samen met anderen 

• Je bent flexibel en stressbestendig 

• Je werkt in een ploegensysteem dat bestaat uit vroegdiensten (vanaf 7u) en 

laatdiensten (tot 21u30) 

• Je werkt 1 op de 3 weekends 

Wat kan jij van ons verwachten? 
• Contract onbepaalde duur 

• 4/5 of tewerkstellingsbreuk te bespreken 

• Startdatum: onderling overeen te komen – liefst zo snel mogelijk 

• Inhoudelijk interessant werk met een gedragen en richtinggevende visie 

• Een aangename werksfeer in een organisatie die zorg draagt voor de medewerkers 

• Een groot aanbod aan vorming en coaching 

• Vertoning volgens PC319.01 barema 20 

• Extra avond- en weekendvergoedingen 

• Lekkere warme maaltijden aan een voordelig tarief (€2.50/maaltijd) 

• Emiliani ligt op wandelafstand van het station. Jouw bus- of treinabonnement voor 

woon-werkverkeer wordt terugbetaald of je ontvangt een aantrekkelijke 

fietsvergoeding (0,24 euro/km) 

Interesse in deze job? 

Voor meer informatie kan je terecht bij Evy van den Kerkhove via het algemeen 
telefoonnummer 09/348 17 39. 

Solliciteren kan door jouw motivatiebrief en CV voor 16/01/2023 te bezorgen via 
vacatureverpleging@emiliani.be 


