INTERNE EN EXTERNE VACATURE
DIENSTVERANTWOORDELIJKE OPERATIEKWARTIER
JOUW FUNCTIE
Als dienstverantwoordelijke van het operatiekwartier sta je in voor het realiseren van een
kwalitatieve zorgverlening, een efficiënte werkorganisatie en een motiverend personeelsbeleid
op het operatiekwartier (OK).
Dit omvat o.a. volgende taken:
 het coördineren van de werking van het OK
 het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van de werking van het OK
 het coördineren en implementeren van veranderingsprojecten samen met de adjuncten,
in overleg met de medisch coördinator en diensthoofd zorg
 het opmaken en uitvoeren van een afdelingsbeleidsplan, in overleg en samen met het
diensthoofd zorg en medisch coördinator
 het coachen en aansturen van de adjunct – dienstverantwoordelijken OK
 het superviseren, coachen en evalueren van medewerkers bij het uitvoeren van hun taken
samen met de adjuncten
 het communiceren van beleidsbeslissingen aan medewerkers en het implementeren van
deze beslissingen op het OK samen met de adjuncten
 het opvolgen van de dienstroosterplanning en personeelsbeleid
JOUW PROFIEL
 je bent bachelor in de verpleegkunde en volgde de kaderopleiding of je bent master in de
verpleegkunde, beleid en management van de gezondheidszorg
 je hebt ervaring in een OK omgeving en/of als leidinggevende
 je bent een peoplemanager en coach die kan motiveren, richting geven en sturen
 je kan vlot plannen en organiseren waardoor je de dagdagelijkse organisatie in goede
banen weet te leiden
 je bent flexibel en je weet veranderingen te hanteren
 je bent in staat om samen te werken en te communiceren met verschillende partijen
ONS AANBOD





een contract van onbepaalde duur in een voltijdse functie
ondersteuning door het diensthoofd zorg van jouw zorggroep
continue vorming
een verloning volgens de ziekenhuisbarema’s rekening houdend met jouw relevante
anciënniteit en aangevuld met een aantal extralegale voordelen

Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen met Evi Van de Steene, medewerker
werving & selectie, op het nummer 09 / 224 58 15.
INTERESSE?
Aarzel niet en stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatiebrief met cv door via de jobpagina op
onze website www.azstlucas.be.
Christine Van der Hoogerstraete
Directeur personeel & organisatie
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