
 

INTERNE EN EXTERNE VACATURE – 

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE CENTRALE STERILISATIE 

BEDRIJF  

 
AZ Sint-Lucas is een warm ziekenhuis in hartje Gent waar deskundige artsen en medewerkers je met open armen 
ontvangen. Ons open karakter, moderne infrastructuur en collegiale werkomgeving zorgen ervoor dat het hier 
aangenaam werken is. We ondersteunen jou graag in jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling én bieden als 
opleidend ziekenhuis tal van stageplekken. 

Het ziekenhuis telt 787 bedden hospitalisatie en 122 bedden dagziekenhuis, er werken 230 artsen en 2.250 medewerkers. 

Hecht jij net als ons groot belang aan waarden zoals deskundigheid, openheid, vriendelijkheid, collegialiteit en 
patiëntgerichtheid? Dan verwelkomen wij jou graag in ons ziekenhuis als nieuwe collega.  

 FUNCTIEBESCHRIJVING  

De dienst centrale sterilisatie van ons ziekenhuis staat in voor het tijdig 

ter beschikking stellen van steriel en herbruikbaar chirurgisch 

instrumentarium en verzorgingsmateriaal aan onze diensten en 

afdelingen.  

Als hoofdverpleegkundige sta je in voor het aansturen en organiseren 

van een team van ongeveer 30 medewerkers. Je coördineert de 

dagelijkse werking van de dienst in overleg met het betrokken 

diensthoofd zorg en de 2 coördinatoren centrale sterilisatie met 

aandacht voor kwaliteit van de dienstverlening en focus op 

patiëntveiligheid. 

WAT ZIJN JOUW TAKEN? 

 Je stemt de werking van de verschillende werkposten op elkaar af, volgt planning op, stuurt bij waar nodig in 

overleg met de coördinatoren 

 Je lost problemen i.v.m. de werking van de dienst op 

 Je communiceert met interne klanten (OK, chirurgen, dagziekenhuis endoscopie, IZ, spoedgevallen, …) omtrent 

vragen, opmerkingen, problemen en klachten 

 Je optimaliseert de samenwerking met betrokken diensten binnen het ziekenhuis en je maakt duidelijke 

afspraken met behulp van SLA’s 

 Je coördineert en implementeert in overleg met diensthoofd zorg veranderingsprojecten binnen de dienst 

 Je maakt in overleg met diensthoofd zorg en verantwoordelijke apotheker voor de dienst een 

afdelingsbeleidsplan op 

 Je coördineert en optimaliseert de logistieke werking i.k.v. steriele sets op het operatiekwartier 

 Je analyseert de praktijkvoering en werking van de dienst aan de hand van indicatoren en registraties en 

onderneemt acties om de kwaliteit te verbeteren 

 Je maakt procedures, werkinstructies en opvolginstrumenten op en implementeert deze in samenwerking met de 

coördinatoren 

 Je staat in voor het personeelsbeleid op de afdeling door communiceren en implementeren van beslissingen 

 Je coacht, begeleidt en motiveert de coördinatoren en medewerkers bij het uitvoeren van hun taken 

 PROFIEL  

 Je beschikt over een bachelordiploma als verpleegkundige  

 Een master of kaderopleiding is een sterke plus! 



 
 Leidinggevende ervaring is een vereiste 

 Je bent in het bezit van het postgraduaat CSA management of je bent bereid dit te volgen 

 Je hebt een goede kennis van sterilisatieprocessen, - materiaal en – producten en van de wettelijke normen en 

reglementeringen 

 Je bent een peoplemanager die kan enthousiasmeren en die in staat is om medewerkers te motiveren en hen te 

begeleiden tot optimale prestaties. Ervaring als een verantwoordelijke is dan ook een sterk pluspunt 

 Je bent communicatief sterk 

 Je houdt van uitdaging en zoekt actief naar nieuwe denkkaders en mogelijkheden tot verbetering  

 Je kan prioriteiten stellen, een wijziging in planning brengt je niet van de wijs 

 Je bent in staat om problemen te analyseren, inzicht te krijgen in de oorzaken hiervan en gaat systematisch op 

zoek naar een oplossing 

WIJ BIEDEN  

 Een contract van onbepaalde duur in een voltijdse functie 

 Startdatum zo snel mogelijk 

 Je krijgt steeds mogelijkheden om je verder bij te scholen 

 Verloning volgens IFIC-barema’s, waarbij we altijd rekening houden met jouw relevante anciënniteit 

 Een hospitalisatieverzekering (en mogelijkheid om gezinsleden aan te sluiten aan gunstig tarief) 

 Rangverlaging bij opname in het ziekenhuis voor medewerkers en voor inwonende gezinsleden 

 Een groepsverzekering  

 Maaltijdcheques na 1 jaar 

 Eindejaars- en attractiviteitspremie 

 Woon-werkvergoeding: fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer, vergoeding auto/moto/bromfiets 

 Kinderdagverblijf Beregoed gelegen op campus Sint – Lucas 

 Gratis parkeergelegenheid 

 Maaltijden aan gunstige prijzen 

 Korting in diverse handelszaken, pretparken, wellness, … 

 Organisatie van heel wat leuke evenementen zoals sportactiviteiten, Nieuwjaarsfeest, … 

Verneem je graag nog meer over onze aantrekkelijke extralegale voordelen? Neem dan gerust een kijkje op: 

https://www.azstlucas.be/waarom-kiezen-voor-az-sint-lucas 

CONTACT  

Heb je nog vragen?  

Je kan steeds contact opnemen met Evi Van de Steene, medewerker werving & 

selectie, op het nummer 09 224 58 15. 

 

INTERESSE? 

Stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatiebrief met cv elektronisch door via onze jobsite. 

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek 

Dienst personeel & organisatie 

Groenebriel 1 

9000 Gent         juli 2021 

https://www.azstlucas.be/waarom-kiezen-voor-az-sint-lucas

