
Verpleegkundige A1 gespecialiseerd 

in geestelijke gezondheidszorg  M/V 

 

 
 WERKAANBIEDING 

DE WERKGEVER 
 

Ons revalidatiecentrum Valida is gelegen te Sint-
Agatha-Berchem en bestaat enerzijds uit een 
revalidatieziekenhuis dat beschikt over 175 bedden en 
anderzijds een polikliniek. Valida is ingeschreven als het 
grootste centrum voor neuro-locomotorische en 
geriatrische revalidatie te Brussel. 
Ons psychiatrisch centra Sanatia bestaat uit 70 A 
bedden op de site van de Molenstraat te Sint-Joost-
Ten-Node, 68 bedden in het PVT (Psychiatrisch 
Verzorgingstehuis) en 30 plaatsen in het Psychiatrisch 
Dagcentrum  “Le Canevas” gelegen in de Collegestraat 
te Elsene. 

ORGANISATIE : VALISANA VZW 
 
CONTRACTTYPE : COD halftijds of voltijds (75% of 100%) 
  
WERKPLAATS :  PVT Sanatia – Collegestraat 45 te     
1050 Elsene 
 
DATUM VAN INDIENSTTREDING : Zo snel mogelijk  
 
CONTACT : Danhaive Leslie, Vanbiervliet Frank en  
Ghaddab Nizar 
  

ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN DE FUNCTIE 
Zorgen voor het waarnemen en toezicht houden over de bewoners van het PVT,  het verstrekken van 
de algemene zorgen (verpleegkundige, psychosociale, pedagogische en relationele) ze begeleiden bij 
het verbeteren, behouden of herstellen van hun gezondheid, hun autonomie, hun 
aanpassingsvermogen aan het sociaal leven en hun fysische en psychische welzijn ; rekening houden 
met de ervaringen en motivatie van de bewoners  door het proactief coördineren  van de zorgen.        

 
MISSIE 
- Planning en uitvoering van verpleegkundige- en zorgtaken : 

o Voorbereiding, coördinatie, uitvoering en controle over de verpleegkundige handelingen. 
o  Waarneming en vastelling van de gezondheidstoestand van de bewoners.  

 
- Begeleiding en toezicht over de bewoners, verstrekken van pedagogische- en relationele zorgen :  

o Het ondersteunen en motiveren van de bewoners om deel te nemen aan de therapeutische 
activiteiten.  

o Individuele gesprekken leiden.  
o De bewoners opvoeden of stimuleren met doel hun autonomie of werderaanpassing aan het 

sociaal leven te verbeteren.   
- Deelnemen aan de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van de zorgen.  
- Uitvoering van administratieve taken met betrekking tot de bewoners. 
 



   GEWENST PROFIEL 
     
- U beschikt over een bachelor diploma in verpleegkunde A1 met specialisatie in geestelijke 

gezondheidszorg.  
- Perfecte kennis van 1 van beide talen (FR of NL), een goede kennis van de andere taal is een 

pluspunt.  
- Een eerste ervaring in het milieu van de psychiatrische ziekenhuizen is een pluspunt.  
- Basiskennis informatica (windows, browser, software en tekstverwerker) en ervaring in het gebruik 

van EPD (Elektronisch patiëntendossier) is een belangrijke troef.  
- Bevoegdheid om in multidisciplinair team te kunnen werken.  
- Luistervaardigheid, empathie, respect en welwillendheid tegenover onze bewoners.  
- Strikte naleving van geheimhouding, beroepsgeheim en therapeutische afstand met de bewoners.  
- Goed beheer van informatie en prioriteiten, goed inzicht en zin voor synthese (gerichte overbrenging 

bij verslagen). 
- Bekwaamheid tot zelfkritiek.  
  

   WIJ BIEDEN 
 
- Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur 75% of voltijds ;  
- Variabele werktijden met ten vroegste beginnen om 07u00 en ten laaste eindigen om 20u30’ (tijdens 

de week en het weekend) ;  
- Barema in overeenstemming met CP 330 en in samenhang met de functie ;  
- PVT Sanatia behoort tot de groep Valisana, een jonge instelling in volle expansie  die 380 FTE 

medewerkers in dienst heeft.  
- Een werkomgeving waar een verpleegkundige de gelegenheid heeft veel veratwoordelijkheden te 

nemen als referentiepersoon voor enkele specifieke bewoners (multidisciplinaire coordinatie van het 
therapeutisch individueel plan ) 

- Puntsgewijs de mogelijkheid tot deelname aan psychotherapeutische activiteiten (bv. Keuken 
workshop, praatgroep, begeleiding tijdens institutionele vakanties) en om initiatief te nemen bij de 
oprichting van nieuwe activiteiten.  

 
 

   PROCEDURE OM ZICH KANDIDAAT TE STELLEN 
 
Interesse ? Raadpleeg onze website  http://www.valisana.be en stuur uw kandidatuur (CV en   
motivatiebrief) via mail : jobs@valisana.be vóór 31/07/2019.  
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