
 

 

 

PC Sint-Hiëronymus is een algemeen psychiatrisch centrum, gevestigd te Sint-Niklaas, met als 

verzorgingsgebied het Waasland en de regio Dendermonde. 

Het centrum bestaat uit een polikliniek, opname-afdelingen, dagcentra en een psychiatrisch 

verzorgingstehuis. 

 

Psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus wil een toegankelijk en herstelgericht centrum zijn voor 

(jong)volwassenen en ouderen met een psychische kwetsbaarheid. Herstelgerichte zorg is voor ons 

een partnerschap tussen alle betrokken actoren, zowel van binnen als buiten ons centrum. 

Zorgen op maat doen we samen. 

 

VACATURE 

VERPLEEGKUNDIG DIRECTEUR 

 

Functie 

• Je staat actief in voor de organisatie, opvolging, verbetering, vernieuwing en coördinatie van 

de verpleegkundiger zorg. 

• Je draagt bij tot het realiseren van de strategie van het P.C. Sint-Hiëronymus door de 

doelstellingen van het verpleegkundig departement te aligneren aan de ziekenhuisstrategie. 

• Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking, het personeelsbeleid en het 

middelenbeheer binnen het verpleegkundig departement. 

• Je voert een performant medewerkersbeleid en je geeft leiding aan stafmedewerkers en 

hoofdverpleegkundigen. 

• Je geeft vertrouwen aan je medewerkers, borgt de arbeidsvreugde en je stimuleert 

ondernemerschap. 

• Je bent verantwoordelijk voor de communicatie binnen het verpleegkundig departement en 

bouwt een goede werkrelatie op met alle partners, zowel intern als extern ten einde 

kennisontwikkeling en samenwerking te verbeteren. 

• Je bent lid van het directiecomité van PC Sint-Hiëronymus en rapporteert aan de Algemeen 

Directeur. 

• Je ontwikkelt ten aanzien van jezelf en de organisatie de juiste kennis en competenties op 

vlak van: communicatie, samenwerking, kennis van gezondheidszorgomgeving, 

professionaliteit en businessvaardigheden. 

 

Profiel 

• Je behaalde een bachelor verpleegkunde met een aanvullende master. 

• Je kan werken in een organisatie waarin complexe zorg, interdisciplinair werk en goede 

zorgresultaten voorop staan. 

• Je kan een uitgebreide ervaring als leidinggevende binnen de psychiatrische zorg voorleggen. 



Aanbod 

• Tewerkstelling in een financieel gezond en ambitieus psychiatrisch ziekenhuis waar een sterk 

gevoel van samenhorigheid heerst onder het personeel. 

• Voltijds bediendencontract voor onbepaalde duur. 

• Ruime bijscholingsmogelijkheden. 

• Een interessant salarispakket aangevuld met extralegale voordelen (o.a. maaltijdcheques, 

extralegale verlofdagen, groepsverzekering). 

 

Interesse? 

Solliciteer online ter attentie van Stefaan Baeten, algemeen directeur via 

stefaan.baeten@hieronymus.be – startdatum: bij voorkeur 1 oktober 2021 

Voor meer informatie: contacteer Dirk De Lille, verpleegkundig directeur, op het nummer 

03/776.00.41. 
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