
 

 

 

DIENSTNOTA 2019/042 

INTERNE EN EXTERNE OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING 
 

SILVA medical, site Scheutbos werft aan voor de Ziekenhuisafdeling (G-Sp) : 
 

 

1 Intermediair kader – Verpleegkundig hygiënist (M/V) 
Voltijds contract van onbepaalde duur 

 
 
Uw functie : 
 
 U werkt samen met de adjunct  van de Algemeen Directeur van het verpleegkundig departement 

Silva medical, ten einde de hieronder beschreven missies te vervullen 

 U neemt deel aan het vastleggen van de strategische visie van het verpleegkundig departement in 

overeenstemming met de strategische visie van Silva medical 

 U neemt deel aan de supervisie van de organisatie, de coördinatie, controle en evaluatie van de 

verpleegkundige activiteiten in het ziekenhuis 

 U implementeert maatregelen en formuleert adviezen om de hygiënische toestand te verbeteren, 

infecties te verminderen en de kwaliteit van de zorg te bevorderen 

 U coördineert het opleidingstraject van het verpleegkundig departement van de site 

 U begeleidt, in samenwerking met de lokale medische directie, het beheer van de opnames 

 U voert uw missie uit in nauwe samenwerking met de hoofdverpleegkundigen en adjunct-

hoofdverpleegkundigen 

 U begeleidt de ontwikkeling van het verpleeg- en verzorgingsbeleid in het ziekenhuis 

 U bent verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het verplegend en verzorgend personeel van 

het ziekenhuis in samenwerking met de adjunct  van de Algemeen Directeur van het verpleegkundig 

departement 

 

Uw profiel :  
 
 Houder van het diploma van Bachelor in de verpleegkunde, aangevuld met een Master op het vlak 

van gezondheidszorg  

 U beschikt over een Master in ziekenhuishygiëne 



 

 

 U bent tweetalig : Nl-Fr 

 U heeft minstens 3 jaar beroepservaring als verpleegkundig diensthoofd of verpleegkundig kader in 

een ziekenhuis    

 Managementvaardigheden : Leadership, teamwork, verantwoordelijkheidszin, discipline, project 

management, oplossingsgericht, onderhandelaar, organisatorisch  

 Relationele vaardigheden : Communicator, teamworker, people management 

 Informaticakennis : Patiëntendossier (Xperthis), Officepakket 

 
Geïnteresseerd ? 
 
U herkent zich in dit profiel ? Is dit een uitdaging voor u ? Hebt u zin om in een positief en enthousiast team te 
werken ? Aarzel niet : bij SILVA medical zorgt men voor u ! 
Stuur uw motivatiebrief en curriculum vitae vóór 31/03/2019 aan SILVA medical,  Gelukkige Grijsheidstraat, 1 
in 1080 Brussel of per mail naar recruitment@silva-medical.be met vermelding van referentie CADHYG0319 

 


