WZC De Regenboog in Zwijndrecht is een woonzorgcentrum dat deel uitmaakt van de vzw Zorg-Saam
Zusters Kindsheid Jesu, een toonaangevende groep ouderenvoorzieningen met meer dan 1850
medewerkers en ruim 600 geëngageerde vrijwilligers. Via een eigentijdse dienstverlening wordt hier
met hart en ziel kwaliteitsvolle zorg verleend aan 2200 ouderen. WZC De Regenboog biedt 265
erkende woongelegenheden, een centrum voor kortverblijf, dagverzorgingscentrum en
assistentiewoningen.
Om samen met 220 toegewijde medewerkers en 90 enthousiaste vrijwilligers verder vorm te geven
aan een uitdagende toekomst, zoekt WZC De Regenboog dringend een :

Directeur Zorg en Kwaliteit
Met een warm hart voor ouderen

Functie :











Je bent verantwoordelijk voor een optimaal zorg-, woon- en leefklimaat voor de
zorggebruikers. Je trekt en ondersteunt de goede werking en staat in voor de aansturing en
coaching van de hoofdverpleegkundigen.
Je geeft vorm aan het medewerkersbeleid binnen het zorgdepartement.
Je bent verantwoordelijk voor de billijke bestaffing binnen het zorgdepartement.
Je stuurt het kwaliteitsbeleid, het zorg-vormingsbeleid en het opnamebeleid van het WZC aan.
Je bent verantwoordelijk voor het opmaken, opvolgen en realiseren van de goedgekeurde
begroting voor het zorgdepartement.
Je monitort en analyseert relevante kengetallen in functie van beleidsvoering en optimalisatie
van de werking.
Je vertegenwoordigt De Regenboog in externe netwerken.
Je werkt nauw samen met de beleidsverantwoordelijke ouderenzorg en kwaliteit van de groep
vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu.
Je bent lid van het Dagelijks Bestuur van het WZC De Regenboog en rapporteert aan de
Algemeen directeur van De Regenboog.

Profiel








Je behaalde een bachelor in een gezondheidszorgberoep, aangevuld met een master of
gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt ervaring in een leidinggevende functie in de zorg en beschikt over de nodige
zorginhoudelijke en zorgtechnische competenties. Je hebt een basiskennis van sociale
wetgeving.
Je bent een mensgericht leider die de visie en de doelstellingen van de organisatie op een
enthousiaste manier vertaalt naar de medewerkers.
Als veranderaar bouw je graag mee aan de optimalisering van structuren en processen.
Je bent een uitstekend communicator.
Je engageert je om de christelijke levensvisie van WZC De Regenboog te respecteren.

Aanbod :






Een boeiende job vol variatie en uitdagingen, ruime ontwikkelingsmogelijkheden, veel
autonomie en verantwoordelijkheid.
Een aangename werksfeer, een hartverwarmende werkomgeving.
Een organisatie met een actuele kijk op ouderenzorg, in een vernieuwende werkomgeving
binnen een sector in volle beweging.
Een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen.
Een stabiele werkomgeving binnen de sterke groep Zorg-Saam ZKJ vzw.

Interesse ?
Stuur snel je curriculum vitae naar Chris Rogier, Directeur WZC De Regenboog, Regenbooglaan 14,
2070 Zwijndrecht, 03/253.29.02, rogierc@deregenboog.zkj.be. Voor bijkomende informatie kan je
ook terecht op de hoofdzetel, bij Ilde Bevernaege, Beleidsverantwoordelijke Ouderenzorg en Kwaliteit
op 09/235.28.39, bevernaegei@zorg-saam.zkj.be.

