
 
 
Villa Rozerood is een huis voor respijt, opvang en vakantie van ernstig zieke kinderen, al dan niet 
samen met hun familie, en is daarmee een uniek initiatief in het Vlaamse zorglandschap. De vzw is 
erkend door de Vlaamse Gemeenschap en door het RIZIV als respijteenheid. Alle verdere informatie 
vindt u op onze website www.villarozerood.be.  
 
Vacature pediatrisch verpleegkundige (of zorgkundige) deeltijdse functie 60%  
(of 50% bespreekbaar) 
 
Plaats in het organigram 
 
De pediatrisch verpleegkundige rapporteert aan de zorgcoördinator. 
De zorgkundige rapporteert aan de zorgcoördinator en werkt steeds onder de supervisie van een 
pediatrisch verpleegkundige. 
 
Verantwoordelijkheidsgebieden en taken 
 
De pediatrisch verpleegkundige staat in voor de uitvoering van het verpleeg- en zorgplan voor het 
zieke kind en de eventuele bijsturing daarvan. Hij/zij: 

- biedt de overeengekomen verpleegkundige en ondersteunende zorg, inclusief het 
voorbereiden en begeleiden van maaltijdmomenten, logistieke ondersteuning, e.d.m., 

- past de overeengekomen zorg in de dagplanning van het kind (en zijn gezin), naast animatie 
e.a., 

- staat open voor eventuele veranderingen in de zorgnood van het kind en/of zijn gezin, ten 
einde de zorgplanning in overleg aan te passen, 

- heeft daarbij ook oog voor de onuitgesproken behoeften van het kind en zijn gezin, evenwel 
zonder zorg op te dringen, 

- is alert voor crisissituaties en weet die correct in te schatten en de gepaste handelingen te 
stellen. 

 
Daarnaast is de pediatrisch verpleegkundige verantwoordelijk voor de administratieve (operationele) 
opvolging van de dossiers van de kinderen, inclusief verslaggeving van observaties en uitgevoerde 
zorgtaken. 
 
Tot slot bewaakt hij/zij mee de algemene sfeer in huis, zodat het verblijf van de zorgkinderen (en hun 
familie) harmonieus en sereen kan verlopen. Waar nodig springt hij/zij daarom – eventueel in overleg 
met de zorgcoördinator - in bij de andere taakdomeinen zoals animatie, keuken, logistiek of andere. 
 
Contractvoorwaarden  
 

 deeltijdse tewerkstelling (60%) 

 indiensttreding: 01/06/2019 tot 30/09/2019 

 je geniet een marktconform loon binnen PC 330.01. 

 gratis maaltijden tijdens diensturen 

 dag-, avond- en weekendwerk 
 
Plaats tewerkstelling 
 
 Villa Rozerood 
 Fazantenlaan 28 
 8660 De Panne 
 
Competentieprofiel 
 

http://www.villarozerood.be/


U bent bachelor (of master) in de pediatrische verpleegkunde, bij voorkeur met een paar jaar ervaring 
in acute of chronische pediatrische zorg. Deze vacature staat ook open voor zorgkundigen. De taken 
worden dan vormgegeven onder de supervisie van een pediatrisch verpleegkundige. 
 
U bent een echte teamspeler en kan tegelijk ook zeer autonoom en flexibel werken. U hebt een open, 
inlevende basishouding en bent tegelijk professioneel in het bewaken van uw grenzen, vooral naar 
afstand en nabijheid met de kinderen (en hun gezin). 
 
U heeft bij voorkeur een goede kennis van het Frans en een basiskennis office toepassingen. U werkt 
in een arbeidsrooster van 7 dagen op 7 en 24 uur op 24, ook tijdens vakantieperiodes. 
 
Enthousiast? 
 
Herken je je in deze functie en heb je zin om mee te bouwen aan ons prachtig initiatief, zodat we onze 

gezinnen en kinderen nog beter kunnen ondersteunen in respijtzorg? Wij bieden een verloning tegen 

ziekenhuisbarema’s. 

Stuur uw sollicitatiebrief en CV voor 10/05/2019 naar Dhr. Mohsen Zagheden (directeur), 

Fazantenlaan 28, 8660 De Panne of naar mohsen.zagheden@villarozerood.be.  

Wenst u bijkomende informatie over de Villa Rozerood of over de inhoud van de functie? Neem dan 

contact op met mevr. Chantal D’Hondt (zorgcoördinator) chantal.dhondt@villarozerood.be of 

058/42.20.24. 
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