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ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN DE FUNCTIE 

Algemene en gespecialiseerde zorgen toereiken (verpleegkundige- en psycho-sociale zorgen) en het 
garanderen van verpleegkundige begeleiding aan personen in psychologische krisissituatie of met 
geestelijke of psychiatrische problemen zodanig hun gezonheid, hun welzijn en hun autonomie te 
ondersteunen.  Een goede samenwerking met de arts en het multidisciplinair team zijn vereist zodat een 
diagnostiek en een adequate behandeling snel mogelijk zijn.      

FUNCTIE 
• Luisterbereidheid en begeleiding van de patiënt (hulprelatie) ; 
• Werken en samenwerken in multidisciplinair team ; 
• Gemotiveerd en betrokken zijn met de kwaliteit van de verstrekte zorgen ; 
• Deelname aan permanente vorming ; 
• Zich integreren in het project SANATIA en de activiteiten van de instelling. 

 

GEWENST PROFIEL 
• Bachelor of Brevet in Verpleegkunde ; 
• Bijzondere beroepsbekwaamheid of -titel in geestelijke gezondheidszorg is een pluspunt ; 
• Sterk ontwikkelde relationele en menselijke kwaliteiten  ; 
• Openstaan voor samenwerking met andere beroepen ; 
• Tweetaligheid Frans/Nederlands is een pluspunt.

ORGANISATIE : VALISANA VZW 
 

CONTRACTTYPE: COD voltijds of halftijds 
 

WERKPLAATS : Psychiatrisch Ziekenhuis Sanatia, 
Molenstraat, 27 - 1210 Sint-Joost-Ten-Node.  

 

DATUM INDIENSTTREDING : Zo snel mogelijk 
 

CONTACT: Amandine Hoebeke - Assistente HR 

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, 82 
bedden in het PVT (Psychiatrisch Verzorgingstehuis) en 30 
plaatsen in het Psychiatrisch Dagcentrum  “Le Canevas” 
gelegen in de Collegestraat te Elsene. 



VERPLEEGKUNDIGE IN 
PSYCHIATRIE 

PPPPPREADAPTATION 

 

 
 
 

 

WIJ BIEDEN 

• COD voltijds of halftijds (dag & nacht) ; 
• IFIC barema en voordelen gelinkt aan de privésector (PC 330) ; 
• Werken in een instelling met een menselijke dimensie ; 
• Gepersonaliseerde begeleiding bij de aanwerving ; 
• Mogelijkheid tot volgen van opleidingen.  

 

PROCEDURE OM ZICH KANIDAAT TE STELLEN 

Gelieve uw  CV en motivatiebrief te sturen ter attentie van  Mejuffrouw Amandine HOEBEKE, HR-assistente :   

Josse Goffinlaan 180 – 1082 BRUSSEL of via jobs@valisana.be 

mailto:jobs@valisana.be

