
 

 

Dienst 

De dienst staat in voor het reinigen, inventariseren, steriliseren en transporteren van de 

herbruikbare materialen die steriel moeten gebruikt worden in het ziekenhuis. Om een hoog 

kwalitatieve serviceverlening aan de interne klanten te bieden werkt de afdeling met een 

doorgedreven specialisatie. Het sterilisatiegebeuren enerzijds met focus op endoscopische 

materialen en anderzijds met focus op algemene sterilisatie. Daarnaast is er een team met 

focus op set- en toepassingsbeheer. 

 

Functie 

 Je staat in voor de planning en de praktische werkorganisatie van jouw dienst. 

 Je volgt het functioneren van de medewerkers op en stuurt bij waar nodig. 

 Je evalueert en optimaliseert de werkmethodes met het oog op verbeteren van de 

efficiëntie en de kwaliteit zodat de zorgprocessen optimaal verlopen. 

 Je staat mee in voor de HR-cyclus van je team en dit in lijn met de missie, visie en 

strategische doelstellingen van AZ Sint-Maarten. 

 Je werkt zeer nauw samen met je collega teamleiders van de andere diensten. 
 Je rapporteert aan de hoofdverantwoordelijke van Centrale sterilisatieafdeling. 

 

Profiel 

 Je hebt een diploma bachelor verpleging  

 Enkele jaren ervaring op een afdeling centrale sterilisatie of als ok-verpleegkundige 

strekt tot aanbeveling. 

 In het kader van een doorgroeitraject naar de functie van hoofdverantwoordelijke, ben 

je bereid een kader- of masteropleiding te volgen, ben je sterk in proces- en 

probleemanalyse en in het omgaan met interne en externe stakeholders. 

 Je bent sterk in plannen en organiseren  

 Je kan onder druk werken en weet dan toch de juiste prioriteiten te stellen  

 Je bent sterk in het aansturen en motiveren van medewerkers in functie van 

vooropgestelde doelen  

 Je beschikt over goede kennis van de basissoftware (zowel MS Office als 

domeinspecifieke pakketten) 
 Je onderschrijft onze kernwaarden - openheid, respect, kwaliteit, ambitie en 

samenwerking - die de bouwstenen of het DNA van ons ziekenhuis vormen en 

waarmee we het verschil willen maken, in het belang van het welzijn van de patiënt. 

 

Contractvoorwaarden 

 Voltijds contract onbepaalde duur. 

 Snelle indiensttreding. 

 

Interesse? 

Solliciteer online via www.azsintmaarten.be, ga naar “werken bij” en dan naar “vacatures”. 

 

Meer weten over de inhoud van deze functie? 

Neem contact met Jens Van Krieken, clusterverantwoordelijke apotheek, 015/89.11.88 

Teamleider centrale sterilisatie 

Dienst sterilisatie 


