
Blijdorp is een pluralistische organisatie uit de regio Buggenhout, 

Dendermonde die optimaal wil beantwoorden aan de individuele 

zorgvraag van mensen met een beperking.  In elke job streven 

medewerkers naar een steeds betere kwaliteit van werken. We nemen 

verantwoordelijkheid en zijn ruim verbonden met de totale werking,  

we zijn bereid tot samenwerken en handelen vanuit een respectvolle 

houding. 

Wij zoeken:: 
 

VERPLEEGKUNDIGE  (m/v/x) 
 
Vacaturenummer:  2019/001 verpleegkundige 
 

Wij zoeken een verpleegkundige die aan het volgende profiel voldoet: 

 

 Je bent respectvol in de omgang met volwassenen met een verstandelijke en / of meervoudige 

beperking. 

 Je coördineert de medische hulpverlening voor de bewoners van de groepen die jij ondersteunt. 

 Je begeleidt onderzoeken bij externe artsen (eventueel samen met de aandachtsbegeleider). 

 Je werkt samen met de verpleegkundigen van de volwassenenwerking gestuurd door de 

coördinerende arts.  

 Je begeleidt de arts binnen Blijdorp en volgt medische afspraken op. 

 Je hebt parate kennis van EHBO en verpleegkundige technieken. 

 Arbeidstijden: je werkt 1 avond per week tot 20u en je werkt 1 weekend op 2 (4u op zaterdag en 

4u op zondag van 8u – 12u); op deze momenten sta je in voor de medische ondersteuning van 

de verzorgingsgroepen of help je mee in de verzorging. 

 Je bent in het bezit van rijbewijs B. 

 Vlot op de computer kunnen werken is noodzakelijk. 

 

Wij bieden: 

 

 Diploma: bachelor in de verpleegkunde of verpleegkundige A2 

 Tewerkstellingsplaats: Blijdorp, Baleunisstraat 72 te Dendermonde 

 Indiensttredingdatum: zo snel mogelijk 

 Contract:  20/40u. tot eind december 

 Je komt terecht in een sociaal bewogen en gezonde organisatie. 

 Interne vormingspakketten kunnen aangeboden worden. 

 Betaling: volgens barema Vlaams Agentschap paritair comité 319 

 

 

Interesse ? 

Stuur je sollicitatiebrief met curriculum vitae naar: 

Blijdorp 

t.a.v. Anja Colman, Baleunisstraat 70 – 72, 9200 Dendermonde 

Of Anja.colman@blijdorp.be 

Solliciteren tot 31 juli 2019 

 

mailto:Anja.colman@blijdorp.be

