
 

 

VACATURE 

VERPLEEGKUNDIGE NACHTDIENST 

Bouw je met ons team graag mee aan een warm woonleefklimaat 

voor onze bewoners? 

VZW Sint-Monica beheert het ‘Woonzorgcentrum Sint-Monica', gelegen aan de Ooievaarslaan 
te Oostende, waar 136 zwaar zorgbehoevende bewoners verblijven. Op dezelfde site bevindt 
zich ook een groep van assistentiewoningen 'Residentie Stijn' met een 100-tal bewoners. In 
2019 werd een bijkomende campus 'De Drie Platanen' geopend, gelegen aan de 
Nieuwpoortsesteenweg 759 te Oostende. Naast een woonzorgcentrum voor 92 bewoners, 
zijn er een centrum voor kortverblijf en een aantal assistentiewoningen. 

Voor het ‘Woonzorgcentrum Sint-Monica’ wordt gezocht naar een verpleegkundige voor de 
nachtdienst. 

Na een mondelinge overdracht door je collega’s uit de avondshift, sta je, samen met een 
zorgkundige, in voor de nachtelijke verpleging en verzorging van de bewoners van het 
woonzorgcentrum. Voor de bewoners van de assistentiewoningen (in hetzelfde gebouw) 
wordt een permanentieopdracht gewaarborgd voor het geval er zich een noodsituatie 
voordoet. ’s Morgens zorg je voor een rapportage aan je collega’s van de dagdienst. 

 

Aanbod en 
voordelen:  

Een boeiende job in een gedreven organisatie. 

Verloning volgens de officiële barema's. 

Bovenop het barema: fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en 
pensioensparen. 

Er zijn (zowel interne als externe) opleidingsfaciliteiten tijdens uw 
volledige loopbaan. 

Contract onbepaalde duur 28.5/38 (eventueel 23,5/38). 

 



Algemene 
vereisten:  

Je hebt een diploma verpleegkunde. 

Je bent een creatieve denker, je communiceert vlot en je kan optimaal 
samenwerken binnen een multi-disciplinair team.  

Je hebt een grote zin voor verantwoordelijkheid en je bent flexibel ingesteld.  

Je beschikt over een goede basis PC-vaardigheden. 

Je hebt een bijzondere interesse voor de intramurale ouderenzorg en wil je 
dagdagelijks inzetten om steeds de beste verzorging en dienstverlening te 
bieden aan onze bewoners. 

 

Sollicitatie  
via:  

• Webformulier:  
http://www.st-monica-oostende.be/contactformulier-sollicitant.html  

• E-mail: ev@st-monica-oostende.be  
• Telefoon: 059 55 11 00  
• Brief: Sint-Monica vzw, t.a.v. Els Vandaele, Ooievaarslaan 3, 8400 Oostende 

 
 

Meer info:  Op de website: www.st-monica-oostende.be 

 Via onze facebookpagina: https://www.facebook.com/monica.plataan.1 

 Of bel gerust via de nummers 059 33 92 52 of 059 40 17 03 (en vraag naar Els 

 Vandaele of Katlijn Aper).  

 

Hopelijk kunnen we je binnenkort als collega verwelkomen!!! 
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