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DAGVERANTWOORDELIJKE STERILISATIE (m/v)  
 

 
Jouw uitdaging 
 
De dienst centrale sterilisatie staat in voor het reinigen, desinfecteren en verpakken van medische 
hulpmiddelen; het correct verloop van het sterilisatieproces en het distribueren en stockeren van 
steriele medische hulpmiddelen. De afdeling telt 16 medewerkers en vervult een essentiële rol in de 
preventie van ziekenhuisinfecties. 
 
Als dagverantwoordelijke op de afdeling sterilisatie heb je een veelzijdig takenpakket. Enerzijds neem je 
een actieve rol op als verpleegkundige in het sterilisatieproces, anderzijds sta je in voor het goed 
functioneren van de afdeling sterilisatie in overleg met de hoofdverpleegkundige.  
 
 
Jouw talent 
 

• Je behaalde een diploma Bachelor in de verpleegkunde. 
• Je volgde reeds de cursus tot sterilisatiedeskundige of bent hiertoe bereid. 
• Ervaring in een sterilisatieafdeling is een pluspunt. 
• Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en werkt kwaliteitgericht en met oog voor detail. 
• Dankzij je communicatieve vaardigheden slaag je er vlot in om medewerkers te begeleiden.  
• Je bent bereid om te werken in shiften tussen 7h00 en 21h00 op weekdagen en draait mee in 

de weekendwacht. 
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Onze pluspunten 
 
Wij bieden je een gevarieerde functie, een voltijdse of deeltijdse (min 80%) werktijdregeling en een 
contract van onbepaalde duur. Dit aanbod wordt uitgebreid met een marktconforme verloning met 
extralegale voordelen zoals groeps- en hospitalisatieverzekering (1 jaar anciënniteit), tussenkomst 
woon/werkverkeer, extra verlofdagen, voordeeltarief in het bedrijfsrestaurant en gratis parking. 
 
 
Zorg draag je niet alleen, heb jij zin om ons team te versterken? 
 
Wij ontvangen je sollicitatiebrief met cv graag via www.sezz.be/jobs. De selectieprocedure bestaat uit 
een selectiegesprek met de hoofdverpleegkundige en human resources.  
 
Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met Severine Van Den Brulle, Human resources,  
T. 09 364 83 69. Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Heidi Steenhoudt T. 09 364 85 99. 
 
 
Over het AZ Sint-Elisabeth Zottegem 

Het AZ Sint-Elisabeth Zottegem is een dynamisch regionaal ziekenhuis dat de lat inzake 
kwaliteitsgeneeskunde en zorg bijzonder hoog legt en de drempel voor huisartsen, patiënten en familie 
laag. Het ziekenhuis huist 333 bedden en telt jaarlijks ruim 13.300 opnames. 

Al jaren kent het ziekenhuis een gestage groei. Investeren in medische innovatie en zo hoogwaardige 
en wetenschappelijk gefundeerde kwaliteit aanbieden, is één van de pijlers van het ziekenhuis. 
Daarnaast biedt het AZ Sint-Elisabeth Zottegem zorg aan een prijs die voor iedereen toegankelijk is.  

Werken in het AZ Sint- Elisabeth is werken in een eigentijdse infrastructuur en waardengedreven 
omgeving. De volgende waarden gelden als kompas voor het handelen binnen onze organisatie: 
patiëntgericht, respect, professioneel, initiatief, samenwerking. 

Meer info op www.sezz.be 
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