
deze vijfde editie is ‘Zorg in beweging’. Zo willen de
organisatoren iedereen met een hart voor zorg op-
roepen in beweging te komen. 
• Info: www.dagvandezorg.be

Zorgberoepen in de kijker
Vandaag vindt een nieuwe editie van
‘Dag van de Zorg’ plaats, een grootscha-
lige opendeurdag bij zorg- en welzijns-
voorzieningen. Een evenement voor
iedereen die wil zien hoe de zorgsector
werkt.

DOSSIER DAG VAN DE ZORG

Je wordt wegwijs gemaakt en maakt kennis met de
opportuniteiten van opleidingen en jobs in de sec-
tor. Met het evenement wil Dag van de Zorg vzw de
innovatieve kracht van onderzoekscentra, kmo's
en bedrijven op de kaart zetten. Ook de relevantie
van zorg, welzijn en de hele economie errond, wil
de vzw op een positieve manier onder de aandacht
brengen. Het wordt een interactieve tocht achter
de schermen van de zorgsector. Tegelijkertijd
wordt een sensibiliseringscampagne gevoerd. Het
doel is het thema een week lang - tijdens Week van
de Zorg - positief in de kijker te zetten. Thema van

Meer dan 160 organisaties zetten hun deuren open voor het
grote publiek. (foto istock)

DAN HEEFT ZORGBEDRIJF 

ROESELARE MISSCHIEN WEL DE 

IDEALE VACATURE VOOR JOU.

KIJK VERDER IN DEZE KRANT.

NEEM JIJ JE JOB 

NIET ALTIJD 

EVEN SERIEUS?

DB220374C6

SINT-JOZEFSKLINIEK vzw

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE
OPERATIEKWARTIER (OK) (M/V)

• Je bent stressbestendig en patiënt-, kwaliteits- en veiligheidsgericht.
• I.s.m. de anesthesisten en het diensthoofd OK, organiseer je de dagelijkse

werking. 
• Je tekent met de ondersteunende diensten de logistieke processen uit en

volgt ze mee op.
• Door je enthousiasme en coaching, organiseer je met het team de wenselijke

veranderingen.

We verwachten:

• diploma bachelor/master verpleegkundige met een leidinggevende
opleiding 

• minstens 5 jaar relevante ervaring 

Sollicitaties met cv voor 31 maart  sturen naar steve.lervant@sjki.be,

directeur zorg

Zie ook www.sjki.be-vacatures
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GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE(N)
(met aanleg van een werfreserve van 1 jaar, maximaal verlengbaar met 2 x 1 jaar)

Jouw functie: de verpleegkundige creëert een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf voor 

de residenten, door optimale en deskundige hulp en verzorging. De verpleegkundige werkt onder de 

functionele leiding van de hoofdverpleegkundige en diensthoofd bewonerszorg.

Jouw profiel: je bent houder van het diploma van gegradueerd verpleegkundige HBO5 of je bent 

houder van het vroegere brevet van verpleegkundige ingesteld bij het K.B. van 09 juli 1960 en latere 

wijzigingen. Je beschikt over een verpleegkundig visum (of het vroegere gehomologeerde diploma).

Ons aanbod: een voltijds of deeltijds contract van onbepaalde duur in niveau C3-C4 | overname 

volledige (relevante) anciënniteit | 11% weddetoeslag voor onregelmatige prestaties | maaltijdcheques 

| hospitalisatie- en pensioenverzekering | fietsvergoeding | een aangename werksfeer | uitdagend en 

gevarieerd werk

ocmw

Interesse?

U kunt schriftelijk solliciteren naar de voorzitter van het OCMW, dhr. Bart Laleman, 

IJzerheemplein 4, 8600 Diksmuide. Uw sollicitatiebrief, CV en uittreksel uit het strafregister en 

kopie van uw diploma moeten ten laatste op 31 maart 2016 toekomen. De poststempel geldt 

als bewijs van tijdig toezenden. Indien u uw brief afgeeft aan het onthaal van het OCMW, dan 

krijgt u er een ontvangstbewijs. Dit briefje geldt dan als bewijs dat u tijdig uw brief hebt binnen 

gebracht. U mag ook solliciteren via e–mail op het adres personeelsdienst@diksmuide.be. 

Meer info op de website www.diksmuide.be 
DB223393C6

Bel of mail voor uw

advertentie naar:
Tel. 078 35 33 01 of

mail naar rrs@roularta.be
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