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Het Wijkgezondheidscentrum Daenshuis vzw te Aalst staat voor een kwaliteitsvolle en 
toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg voor iedereen, ongeacht rang of stand en dit door 
middel van een multidisciplinair aanbod onder één dak, met aandacht voor zowel actieve 
gezondheidszorg als preventieve acties. Momenteel zijn wij op zoek naar een  
 

VERPLEEGKUNDIGE 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

 je bent goed onderlegd in verpleegtechnische handelingen zoals bloedafnames, EKG, 
spirometrie,…  

 je doet consultaties in het wijkgezondheidscentrum en je doet zelfstandig huisbezoeken 
 je observeert en stelt een verpleegkundige diagnose 
 je werkt nauw samen met onze huisartsen en andere disciplines 
 je werkt mee aan preventiecampagnes samen met het multidisciplinaire team 
 je draagt mee zorg voor de continuïteit en de kwaliteit van de multidisciplinaire 

zorgverlening 
 je rapporteert zowel mondeling als schriftelijk over de gezondheidstoestand van de 

patiënten 
 je houdt toezicht op het correct gebruik en onderhoud (sterilisatie) van het medisch en 

niet-medisch materiaal 
 

Profiel: 
 je kan je terugvinden in de visie en missie van een wijkgezondheidscentrum: 

www.daenshuis.be 
 je behaalde een bachelor in de verpleegkunde en hebt reeds enkele jaren ervaring 
 je beschikt over een rijbewijs B en eigen wagen 
 je bent vaardig in het plannen en organiseren 
 je bezit goede luistervaardigheden en gaat discreet om met vertrouwelijke informatie 
 samenwerken vormt voor jou geen probleem. Je bent een echte teamplayer 
 je kan probleemoplossend handelen 
 je neemt initiatief en kan goed zelfstandig werken 
 je hebt goede PC-vaardigheden 
 je bent stressbestendig 
 je kijkt met een open geest naar andere culturen en kansengroepen 
 je hebt een goede talenkennis: Nederlands, Frans en Engels 
 Het beschikken over een eigen vervoermiddel is noodzakelijk. Uw voertuig is tijdens 

dienstverplaatsingen omnium verzekerd.  
 

http://www.daenshuis.be/
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Wij bieden: 

 contract van onbepaalde duur, minimum 4/5de contract 
 we werken van maandag tot vrijdag in 2 shiften: van 8u tot 16u en van 11u tot 19u 

(weekendwerk in de toekomst) 
 een vast loon via bediendenstatuut binnen het PC 330 en maaltijdcheques 
 kilometervergoeding 
 omniumverzekering voor dienstverplaatsingen 
 je maakt deel uit van een enthousiast team 
 Plaats van tewerkstelling: zowel in het Daenshuis (Sinte-Annalaan 41 bus 3) als in Site 

De Oever (Albrechtlaan 117, 9300 Aalst) 
 datum van indiensttreding : zo spoedig mogelijk 

 
Voor meer informatie en kandidaatstelling 
Sighile Buyle, Zorgcoördinator, Sinte-Annalaan 41 bus 3, 9300 Aalst.  
Tel. 053/78 10 16. Solliciteren bij voorkeur via email met CV en begeleidend schrijven naar 
ikwilwerken@daenshuis.be 


