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Verpleegkundig specialist - 100% 
Niveau A (IFIC 16) 
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Wie wordt je werkgever? 

Zorg Leuven ambieert een kwaliteitsvolle en betaalbare zorg voor iedere Leuvenaar, zowel 
binnen ouderenzorg, kinderopvang als de thuiszorg. De beste zorg en opvang, dat is ons 
engagement. 
Om een goede dienstverlening te garanderen binnen onze pijler ouderenzorg  zoeken we 
een nieuwe collega. 
 
Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website www.zorgleuven.be 
 

Wat houdt je functie in? 

Je draagt bij tot de ontwikkeling van een kwalitatief zorgaanbod door projecten uit te 
werken die de zorgprocessen binnen het woonzorgcentrum optimaliseren. 
 
Je sensibiliseert en coacht medewerkers bij het toepassen van afspraken binnen specifieke 
zorgdomeinen.  
 
Overleg met collega’s, optimalisatie van de zorg samen met het team én natuurlijk een TOP 
werksfeer, dat is waar jij mee aan werkt. 
 

Welk profiel zoeken we? 

Kwaliteiten: 
Bijdragen tot de ontwikkeling van een kwalitatief zorgaanbod 
Ondersteunen en begeleiden van zorgmedewerkers binnen specifieke zorgdomeinen 
Optimaal samenwerken met alle interne en externe betrokkenen 
 
Diplomavereisten: 
Diploma van master in de verpleegkunde en de vroedkunde of equivalent. 
 
Ervaringsvereisten: 
Ervaring is een pluspunt. 
 

Wat bieden we je aan? 

1. Loon en contract 

 Voltijds (100%) contract voor onbepaalde duur 

 Als je slaagt voor de selectieproef word je opgenomen in een wervingsreserve (3 jaar geldig, 

mogelijk verlengbaar). Bij een nieuwe vacature contacteren we de volgende geslaagde 

kandidaten op deze lijst in volgorde van hun behaalde resultaat. 

 Standplaats: Woonzorgcentra Zorg Leuven. 

 Je startloon is afhankelijk van je anciënniteit. Relevante geldelijke anciënniteit, neem je 

onbeperkt mee.  

http://www.zorgleuven.be/
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 De functie is ingeschaald op niveau IFIC 16 

Voorbeeldloon voor een voltijdse tewerkstelling: 

 Loon van minimum € +/- 3505,74 bruto per maand trap 0. 

 Loon van minimum € +/- 4562,33 bruto per maand trap 10. 

2. Aanvullende voordelen 

 Maaltijdcheques van € 8, met een eigen bijdrage van € 1,09 

 Jaarlijkse ecocheques voor een bedrag van 200 euro voor voltijdse kracht (pro rato van je 

arbeidsregime) 

 Fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk 

 Gunstige verlofregeling: Werk je voltijds? Dan werk je 38u per week en heb je 42 dagen vrij 

(verlof + feestdagen). Zo ben je dus ook vrij op de Vlaamse Feestdag en met Leuven Kermis. 

We hanteren het publiek vakantiestelsel. 

 Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden 

 Gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf, interessante tarieven voor je gezinsleden  

 Samenaankoopdienst KUL vb. kortingen bij pretparken, handelaars, … 

Wat zijn de vereisten (toelatings- en aanwervingsvoorwaarden)? 

 Bij je indiensttreding bezorg je ons een recent uittreksel uit het strafregister. Het uittreksel 

model 2 mag op dat moment niet ouder zijn dan 3 maanden. 

 Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en bent medisch geschikt om de functie uit te 

oefenen. Voor indiensttreding vindt er een medisch onderzoek plaats. 

 Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der 

talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 

Hoe solliciteren? 

Solliciteren kan je via www.zorgleuven.be/vacatures.  

Laadt volgende documenten allemaal op bij je sollicitatie: 
1. Motivatiebrief 

Licht de gevraagde ervaring en interesse uitgebreid toe. 
2. Uitgebreid Nederlandstalig CV 

Licht de gevraagde ervaring duidelijk toe. 
3. Kopie van het vereiste diploma  

Selectieprogramma 

1. Mondelinge proef met case  

Het mondeling gedeelte bestaat uit een jurygesprek met een casebespreking. Naast de 
motivatie en relevante ervaring worden ook gerichte competenties getoetst.  De kandidaat 
krijgt voor het gesprek de nodige tijd om de case voor te bereiden. 

De jury peilt vervolgens naar de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de 
specifieke vereisten van de functie evenals van zijn/haar motivatie en professionele 
verwachtingen.  

http://www.zorgleuven.be/vacatures
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De kandidaten worden geïnterviewd door een jury die samengesteld is uit de coördinator zorg, 
directeur van één van de woonzorgcentra en de deskundige Werving.  

 Om te slagen moet een kandidaat minstens een geschikte beoordeling bekomen van 60% 
(minstens 30/50). 
 
Je krijgt een week op voorhand (voor de mondelinge proef) een persoonlijkheidsvragenlijst 
opgestuurd. Deze heeft geen invloed op de totaalscore.  

2. Eindrangschikking 

De eerst gerangschikte kandidaat is de hoogst scorende kandidaat op de mondelinge proef. 

 

Contactgegevens & nuttige informatie 

Wens je meer informatie over de selectieprocedure, de functie-inhoud of het online 
solliciteren, neem dan gerust contact op met de dienst Werving & Onthaal van Zorg Leuven 
per telefoon 016 24 82 82 of via kjel.winter@zorgleuven.be  

 Eventuele wijzigingen van het e-mailadres en telefoonnummer na het indienen van 

de kandidatuur moeten onmiddellijk medegedeeld worden aan de dienst Werving & 

Onthaal zodat de kandidaat kan bereikt worden 

 Een kandidaat antwoordt binnen de 7 kalenderdagen of hij een jobaanbieding 

aanvaart.  Hij/zij kan een jobaanbieding van onbepaalde duur of benoeming 1 keer 

gemotiveerd weigeren. 

 Kandidaten kunnen op eigen schriftelijk verzoek uit de reserve worden geschrapt. 

 Ook bij de effectieve indiensttreding moeten de kandidaten aan alle 

aanwervingsvoorwaarden voldoen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kjel.winter@zorgleuven.be
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Bijlage 1: Functiebeschrijving 

1 Plaats in de organisatie 
De verpleegkundig specialist rapporteert aan de directeur van het woonzorgcentrum 
 
 
2 Resultaatsgebieden 
 
2.1     Bijdragen tot de ontwikkeling van een kwalitatief zorgaanbod 
• Ontwikkelen van protocollen, richtlijnen en zorgpaden en deze op een eenvoudige en 
toegankelijke manier zichtbaar maken. 
• Verrichten van studiewerk naar specifieke problematieken en zorgtendensen en 
hierover adviezen formuleren ten aanzien van directie, CRA, coördinator zorg en coördinator 
woonzorg. 
• Meewerken aan (innovatieve) projecten die de kwaliteit van wonen, leven en zorg 
binnen het woonzorgcentrum bevorderen. 
• Waken over de implementatie en opvolging van protocollen en richtlijnen. 
• Uitvoeren van interne audits en resultaten terugkoppelen aan betrokken afdelingen. 
 
2.2     Ondersteunen en begeleiden van zorgmedewerkers binnen specifieke     
zorgdomeinen 
• Organiseren van en deelnemen aan werkgroepen binnen een bepaald zorgdomein. 
• Organiseren van interne, laagdrempelige vormingsactiviteiten, in groep of 
individueel. 
• Uitwerken van e-learnings binnen specifieke zorgthema’s en medewerkers 
begeleiden in de toepassing. 
• Begeleiden van zorgkundigen bij het aanleren van de zorgkundige+ handelingen: 
theoretisch via pentaplus en praktisch op de werkvloer. 
• Organiseren van en deelnemen aan de verpleegteams. 
• Uitleg geven aan medewerkers over een bepaalde werkmethode of zorgdomein, 
tijdens het participeren aan zorgmomenten. 
• Ondersteunen van medewerkers bij complexe problemen binnen een zorgdomein. 
 
2.3    Optimaal samenwerken met alle interne en externe betrokkenen 
• Ondersteunen en begeleiden van verpleegkundigen en zorgkundigen tijdens het 
uitvoeren van verpleegkundige - en zorgkundige handelingen.  
• Voeren van een efficiënte communicatie: formeel en informeel overleg plegen met 
alle disciplines. 
• Begeleiden van stagiairs HBO5, bachelor en master verpleging in kader van hun 
eindwerk en -stage.  
• Formuleren van adviezen ten aanzien van directie en coördinatoren (bewoners)zorg. 
• Daadwerkelijk samenwerken met de ondersteunende diensten in kader van 
specifieke projecten en aankoopdossiers. 
• Relaties uitbouwen met externe specialisten/diensten (ziekenhuizen, apotheek, 
palliatief netwerk, eerste lijnszone) om zo een brug te vormen tussen het woonzorgcentrum 
en de gespecialiseerde dienstverlening te integreren binnen het woonzorgcentrum.  
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3   Vereiste profiel voor de functie 
 
3.1       Gedragscompetetenties 
 
3.1.1     Integriteit   C 

Rekening houden met/handelen naar algemeen aanvaarde sociale en ethische 
normen     

 
3.1.2.      Samenwerken  C 

Is in staat te werken aan een gezamenlijk doel en om effectieve bijdragen te leveren 
om dit doel te bereiken ( ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is). Dit 
alles met de bedoeling om te komen tot een (kwalitatief en/of kwantitatief) beter 
resultaat dan als men alleen werkt. 

 
3.1.3.       Klantgerichtheid  C 

Is geïnteresseerd in de wensen en behoeften van de klant/gebruiker, heeft er begrip 
voor en kan er conform naar handelen zonder zijn eigen doelstelling in het gedrang te 
brengen.  

 
3.1.4.       Organisatieloyaliteit C 
  Zich vereenzelvigen met de belangen en de problemen van de organisatie en deze     
              uitdragen en ondersteunen. 
 
 3.1.5.      Coachen   C 

Medewerkers stimuleren door stijl en methode van leiding geven/samenwerken aan 
te passen aan betrokken medewerker/groep en situatie. Kansen bieden en benutten 
om de medewerker(s) te ontwikkelen (zich bij te schaven, op te leiden....) 
 

 3.1.6      Marktgerichtheid  C 
Goed geïnformeerd zijn over ontwikkelingen in de markt en de technologie. Deze 
kennis effectief benutten voor de ontwikkeling van de eigen functie of organisatie. 

 
 3.1.7      Initiatief   C 

 Kansen zien en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten. 
    
 3.1.8.    Visie    B 

Afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Problemen situeren in een bredere context 
en op basis hiervan koers bepalen. 

 
  3.1.9     Resultaatgerichtheid  B 

Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten. 
Bij een bepaald actieplan blijven, totdat het beoogde resultaat bereikt is of 
redelijkerwijs niet bereikbaar blijkt te zijn. 
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4 Voorwaarden 

Via aanwerving 

Zie diplomavereisten (bijlage 2) 
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Bijlage 2: Diploma 

De functies bij Zorg Leuven zijn onderverdeeld in niveaus. Voor de niveaus A, B en C heb 
je een diploma nodig. 
 
Hieronder vind je per niveau de diplomavoorwaarde. Je kan enkel deelnemen aan  
selectieprocedures bij Zorg Leuven als je aan de diplomavoorwaarden voldoet: 
• niveau A: je hebt een masterdiploma 
• niveau B: je hebt een bachelordiploma of graduaatsdiploma (muv graduaat 
verpleegkunde of maatschappelijk werk) 
• niveau C: je hebt een diploma/getuigschrift van het hoger secundair onderwijs 
• niveau D: je hebt geen diploma nodig 
 
Diploma nog niet behaald? 
Ben je laatstejaarsscholier of -student en sta je voor je eindexamens of herexamens, dan 
moet je de verwachte datum van afstuderen bij je sollicitatie vermelden. 
Je moet jouw diploma bezorgen voor jouw aanstelling (en indiensttreding). 
Dus, indien je binnen het jaar afstudeert: 

➔ Verwachte datum van afstuderen vermelden bij je sollicitatie 

➔ Diploma inleveren vóór je indiensttreding. 
 
Buitenlands diploma? 
Als je jouw diploma in het buitenland behaalde, dan moet je een gelijkwaardigheid 
(homologatie) aanvragen bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling NARIC. 
De academische gelijkwaardigheidserkenning is een officiële bevestiging van de 
gelijkwaardigheid van twee diploma's. 
 
Als je een buitenlands diploma voorlegt, moet je vóór de uiterste inschrijvingsdatum die 
geldt voor een selectieprocedure, het bewijs leveren dat je de gelijkwaardigheid hebt 
aangevraagd. Uiterlijk op het ogenblik van de aanstelling moet je het bewijs van de 
gelijkwaardigheid voorleggen. 
Voor meer informatie over gelijkwaardigheid kan je terecht bij het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, NARIC-Vlaanderen met vermelding van de juiste administratie: 
• Administratie Hoger Onderwijs (buitenlands diploma hoger onderwijs) 
• Administratie Secundair Onderwijs (buitenlands diploma hoger secundair onderwijs) 
Meer info op Naric Vlaanderen http://www.ond.vlaanderen.be/naric  
Dus, indien je jouw diploma in het buitenland hebt behaald: 

➔ Bewijs dat je de gelijkwaardigheid van jouw diploma hebt aangevraagd bij NARIC mee 
opladen bij jouw sollicitatie kandidatuur  

➔ Bewijs van gelijkwaardigheid, afgeleverd door NARIC, voorleggen uiterlijk op het 
ogenblik van je aanstelling. 
 
 


