
 

 

EO 160/18 Hoofdverpleegkundige Facilitaire polikliniek – Poli BAS 
 

Bedrijf 
 
Als Vlaamse Openbare instelling biedt het UZ Gent een innovatieve werkomgeving: hightech, een levendige 
academische werking met aandacht voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Maar ook met aandacht voor 
jouw ambities. 
 
Momenteel kijken we uit naar een voltijdse, statutaire hoofdverpleegkundige Facilitaire polikliniek. Dit is de 
polikliniek van de sector Bloed, Ademhaling en Spijsvertering (BAS) waartoe de diensten Hematologie, 
Longziekten, Maag-darm-leverziekten, Gastro-intestinale Heelkunde, Algemene en Hepatobiliaire Heelkunde en 
Transplantatiecentrum behoren. 
 
Functiebeschrijving 

 

 Je staat in voor de planning, organisatie, coördinatie en continuïteit van een kwalitatief hoogstaande 
patiëntenzorg aan patiënten van de sector BAS en dit in samenwerking met artsen en medewerkers van 
andere disciplines, afdelingen en sectoren.  

 Je realiseert een optimaal personeelsbeleid in een multidisciplinaire omgeving en staat in voor de 
permanente ontwikkeling en coaching van de medewerkers. Je houdt toezicht op de toepassing van het 
huishoudelijk reglement. 

 Je creëert een efficiënt werkend personeelskader over de verschillende afdelingen heen (Hematologie, 
Longziekten, MDL, AHHK en GIHK). 

 Je levert een actieve bijdrage aan de algemene beleidsvoering van de poli en meer specifiek het 
verpleegkundig beleid, in nauw overleg met de medisch coördinator. Je concretiseert het ziekenhuis-, 
sectoraal- en afdelingsbeleid naar de medewerkers toe. Je participeert actief in het kernteam en in de 
sectorraad. 

 Je stemt de activiteiten af op de visie van de diensthoofden en de afdelingshoofden, de sectorraad en het 
bestuur van het ziekenhuis evenals op evoluerende maatschappelijke ontwikkelingen en verwachtingen. 

 Je staat in voor de organisatie van universitaire processen voor zover deze kliniek gerelateerd zijn 
(bijvoorbeeld de planning van studenten). 

 Je zorgt voor het optimaal aanwenden van de materiële en financiële middelen voor een efficiënte 
patiëntenzorg. 

 Je ziet toe op de naleving van de regelgeving rond kwaliteit en veiligheid, de toepassing van de vastgestelde 
richtlijnen, procedures, standaarden, werkmethoden en -al dan niet wettelijk- opgelegde registraties. 

 Je staat in voor de organisatie, coördinatie en evaluatie van informatiedoorstroming, zowel binnen als buiten 
de afdeling. 

 Je onderhoudt informerende, adviserende, probleemoplossende en onderhandelende contacten, zowel 
intern als extern. 

 Je geeft advies bij rekrutering, selectie en aanwerving van nieuwe medewerkers. Je plant opleiding, 
evaluatie en opvolging van nieuwe medewerkers.  

 Je staat in voor eigen permanente opleiding en vorming. 
 
Profiel 
 

 Je bent in het bezit van een diploma bachelor verpleegkunde. 

 Je bent in het bezit van een licentie medisch-sociale wetenschappen of master in de verpleegkunde en 
vroedkunde / management en het beleid van de gezondheidszorg / gezondheidsvoorlichting en -
bevordering of een kaderopleiding in de gezondheidszorg of een ba-na-ba zorgmanagement / 
gezondheidszorgmanagement.  

 Leidinggevende ervaring is een meerwaarde. 

 Ervaring hebben met poliklinische werking en/of ervaring hebben met één of meerdere van de betrokken 
disciplines is een meerwaarde. 
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 Je bezit een goede basiskennis informatica (MS Office). 

 Je hebt een basiskennis ziekenhuis- en sociale wetgeving. 

 Je bezit leidinggevende competenties gericht op het aansturen van medewerkers, coachen, motiveren en 
delegeren.  

 Je kan de visie van de organisatie vertalen naar de afdeling.  

 Je kan zeer goed (multidisciplinair) samenwerken. 

 Je bent sterk in plannen en organiseren. Je bent creatief en staat voor kwaliteit en voortdurend verbeteren. 

 Jouw inzet straalt enthousiasme uit. Je bent dynamisch en loyaal.  

 Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 

 Je bent zelfkritisch ingesteld en beschikt over de nodige stressbestendigheid. 
 
 
Wij bieden 
 
Salarisschaal: 
 
Je wordt verloond volgens de schaal B212/B212-/B212**, met een minimum brutomaandloon van 3.098 euro en een 

maximum brutomaandloon van 4.997 euro plus een managementspremie van 5% voor een voltijdse tewerkstelling. Het 

brutoloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring. 

 
 

Troeven UZ Gent: 
 

 Je geniet na 1 jaar proefperiode van een voltijdse, vaste statutaire benoeming. 

 Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Hetzelfde geldt voor relevante ervaring uit de 
privésector of als zelfstandige (tot maximum 18 jaar). Daarnaast kennen we tot 2 jaar fictieve anciënniteit 
toe. 

 We voorzien voldoende technische opleidingen en persoonlijke ontwikkelingstrajecten voor leidinggevenden. 

 Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

 Een bijzonder gunstige uurregeling en een interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 
12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire 
feestdagen (22/7 NM, 02/11, 15/11, 26/12), decretale feestdag (11/07)  en 2 halve dagen Gentse Feesten. 

 

Selectieprocedure: 
 

 Preselectie op basis van CV en motivatie 

 Competentiegericht interview  

 Assessment is mogelijk als laatste stap van de selectieprocedure 
 
 
Contact 
 
Zin om deel uit te maken van ons dynamisch team? 
Stuur ons dan vandaag jouw gegevens (cv en vereiste diploma's) en motivatiebrief elektronisch door via de 
jobsite UZ Gent: www.uzgent.be/jobs. 
 
Uiterste inschrijvingsdatum: woensdag 7 november 2018  
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Heb je nog vragen? 
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:  
 

Dhr. Geert De Wulf 
Selectieadviseur  
tel. 09/332 01 76 
geert.dewulf@uzgent.be 

 
of voor functionele inlichtingen bij: 

 
Mevr. Ann Van Holsbeeck 
Zorgmanager sector BAS 
ann.vanholsbeeck@uzgent.be 
 
en/of 
 
Prof. Dr. Yves Van Nieuwenhove 
Sectorvoorzitter en medisch coördinator facilitaire polikliniek BAS 
yves.vannieuwenhove@uzgent.be 

 
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan 
dan ook open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de facilitaire polikliniek vooraf. 
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