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 Functie 

• Je bent de verantwoordelijke van de Centrale SterilisatieAfdeling (CSA) die instaat voor het 
reinigen, steriliseren en tijdig ter beschikking stellen van de steriele medische hulpmiddelen 
(inclusief de endoscopen) voor heel het ziekenhuis en de operatiezalen; 

• Je ben verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de CSA:  
o Je controleert en keurt het sterilisatieproces goed; 
o Je coördineert de activiteiten van een team van ongeveer 30 medewerkers: 

 Je stelt de werkverdeling en personeelsplanning op;  
 Je begeleidt en superviseert de activiteiten; 
 Je coacht en stuurt de medewerkers op een enthousiaste en motiverende 

manier aan. 
o Je stemt af met de interne klanten; 
o Je lost problemen op; 
o Je staat in voor de opvolging, onderhoud en validatie van de toestellen (autoclaven, 

desinfectors, droogkasten, …); 
o Je levert informatie aan voor het beheer en de besteding van het toegewezen 

budget, ... 
• Je bent verantwoordelijk voor de verdere optimalisering van de dienst:  

o Je bekijkt processen op een kritische manier;  
o Je waakt over de naleving van (hygiëne)normen;  
o Je zoekt naar continue verbetering en efficiëntie; 
o Je bent verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagementsysteem en werkt actief 

mee aan kwaliteitsverbeteringsprojecten. 
• Je rapporteert aan het adjunct diensthoofd apotheek materiaal en centrale sterilisatie. 

 

 Profiel 

• Je beschikt over het Bachelor diploma van Verpleegkunde; 
• Je hebt bij voorkeur minimum 3 jaar ervaring binnen een CSA of OK; 
• Je hebt een sterke affiniteit met de processen en werking binnen een CSA en hebt de nodige 

deskundigheid verworven door een externe specifiek gevorderde opleiding (of bent bereid 
deze te volgen); 

• Je hebt een bijkomende opleiding gevolgd in leiding geven en/of ervaring in het coördineren, 
aansturen en coachen van een team; 

• Je beschikt over goede organisatorische, communicatieve en leidinggevende capaciteiten die 
je gebruikt om samen met het team een kwaliteitsvolle en veilige patiëntenzorg te 
garanderen; 

• Je beschikt over een sterk probleemoplossend vermogen, bent assertief en kan autonoom 
werken; 

• Je hebt een sterke verantwoordelijkheidszin, streeft naar efficiëntie en voortdurende 
verbetering. Je draagt kwaliteit zeer hoog in het vaandel; 

• Eerlijkheid, respect, loyaliteit en vooral ook teamspirit zijn voor jou essentiële waarden; 
• Je hebt een goede gebruikerskennis van de courante informaticatoepassingen. 
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 Aanbod: 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur; 
• Verloning volgens barema met overname van relevante anciënniteit; 
• Extralegale voordelen:  

o Aanvullend pensioenfonds;  
o Hospitalisatieverzekering, inclusief tegemoetkoming in ambulante zorgen in het UZ 

Brussel;  
o Verzekering gewaarborgd inkomen;  
o Tussenkomst in vervoersonkosten:  

 Volledige terugbetaling openbaar vervoer; 
 Fietsvergoeding; 
 Kilometervergoeding voor wagens; 
 Mogelijkheid fietsleasing voor woon-werk verkeer. 

o Verminderde tarieven in het bedrijfsrestaurant;  
o Toegang tot parking aan het ziekenhuis en afstandsparkings aan afrit 9 (Jette) en het 

researchpark in Zellik;  
o Toegang tot 'Benefits at Work'- personeelskortingen;  
o 27 vakantiedagen;  
o Attractiviteits- en eindejaarspremie. 

Het UZ Brussel vormt samen met de Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel de 
Brussels Health Campus. Op deze campus, gelegen tussen afrit 9 van de Brusselse ring en het 
Laarbeekbos, zijn ook een kinderkribbe (volgens K&G-systeem), kinderopvang in de vakanties, een 
lagere school en een fitnesscentrum gelegen. 
 
 

 Interesse? 

Solliciteer online via www.werkeninhetuzbrussel.be 

Met vragen kan je terecht op 02 801 24 76 

http://www.werkeninhetuzbrussel.be/
http://www.werkeninhetuzbrussel.be/

