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19. Parexel 
 
The clearest path to career fulfillment starts with PAREXEL. 
Parexel International Corporation is a leading global biopharmaceutical service 
organization, providing a broad range of expertise-based contract research, 
consulting, medical communications and technology solutions and services to the 
worldwide pharmaceutical, biotechnology and medical device industries. For over 
30 years, we have conducted research for innovative and live-saving treatments to 
help patients worldwide, contributing to the future of medicine and expediting 
product development. 
 
Our company has over 16.500 employees based in locations around the world and 
is constantly expanding. In fact, our Belgium office in Wavre consists of more than 
70 colleagues and we-re looking to add more! We currently offer various 
opportunities for graduate students and experienced candidates in Clinical 
Operations. 
 
On your PAREXEL journey, we support you with leading-edge technology, the 
highest calibre team members and managers who know your strengths. If you’re 
looking for a competitive compensation and benefits package, as well as flexibility 
and work-life balance, we’re here to listen and help you move forward with your 
individual career path. 
 
Bring your talent to PAREXEL and surround yourself with colleagues who share the 
same dedication and passion – to deliver life-saving treatments to patients 
worldwide. Visit us at our table and talk to Els van Pee and Annick Daems about 
opportunities to join our Belgium team! All positions are also listed on our careers 
website at Jobs.PAREXEL.com. 
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1. Wit-Gele Kruis 
 
Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant is al sinds 1938 een sterke en 
toonaangevende speler binnen de thuisverpleging, met meer dan 850 
medewerkers en 10.000 patiënten. Zie je een carrière in de 
gezondheidszorg zitten? We zetten alvast 10 goede redenen op een rij 
om te werken voor het Wit-Gele Kruis. 
1. We zorgen voor een goede balans tussen werk en privé. 
2. We hechten veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling en 

continue opleiding. Daarom bieden we een waaier aan 
doorgroeimogelijkheden en groeitaken. 

3. We werken vanuit We Care Teams, zelfsturende teams voor een 
slagkrachtige organisatie. 

4. Je verzorgt patiënten in hun eigen thuisomgeving, met aandacht 
voor totaalzorg. 

5. Een job bij het Wit-Gele Kruis geeft je een gevoel van 
zelfstandigheid en vrijheid, maar steeds met volle ondersteuning 
van je team. 

6. Het Wit-Gele Kruis staat voor innovatie en kwaliteitsvolle basiszorg. 
7. We bieden een aantrekkelijk loonpakket aangevuld met extralegale 

voordelen zoals een dienstwagen, gsm, groepsverzekering en 
maaltijdcheques. 

8. Je krijgt de kans om dicht bij huis en in je eigen streek te werken. 
9. Onze teams zijn deskundig en hebben de nodige technische 

expertise. 
10. We voorzien ondersteuning en begeleiding vanaf je eerste werkdag 

bij het Wit-Gele Kruis. 
 
Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant werkt vanuit 14 afdelingen, 
verspreid over de provincie. Elke afdeling bestaat uit verschillende 
wijkteams. Zo gebeurt de organisatie van de zorg dicht bij de patiënt, 
zijn sociaal netwerk en huisarts. Als grote organisatie krijgen we kansen 
om voortdurend te investeren in kwaliteit, opleiding, informatica, 
innovatie en zorgcontinuïteit. 
 
We ontwikkelen, vanuit onze expertise, steeds nieuwe methodieken 
om de thuisverpleging nog beter uit te bouwen. Naast de 
verpleegkundige zorg krijgt de thuisverpleegkundige meer en meer een 
preventieve, coachende en adviserende rol, zowel naar de patiënt als 
naar de andere zorgpartners. 
 
Gezochte profielen 
Bij het Wit-Gele Kruis werken voornamelijk thuisverpleegkundigen en 
zorgkundigen. Omdat we een grote organisatie zijn, bestaan er heel wat 
mogelijkheden om binnen de functie verpleegkundige te evolueren. Zo 
hebben we stagementoren, een peter of meter voor elke nieuwe 
medewerker, referentieverpleegkundigen die zich specialiseren,... 
Daarnaast zijn er kansen om door te groeien naar andere functies, zoals 
(adjunct-)hoofdverpleegkundige. Ook bij de ondersteunende diensten 
in Lubbeek zijn er  opportuniteiten voor medewerkers met een 
verpleegkundige achtergrond. 
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18. AZ Nikolaas 
 

AZ Nikolaas is op zoek naar jouw 
toptalent (m/v) 
 
Wij bieden 
✓ Top job: Met doorgroeimogelijkheden en verantwoordelijkheid. In een 

innovatieve en moderne omgeving. Met een goede ligging voor een optimale 
work-life balance.  

✓ Top collega’s: Professioneel en gepassioneerd. Van wie je veel leert en met wie je 
vlot samenwerkt. In een sfeer van warmte, vertrouwen en vriendschap. 

✓  Top ziekenhuis: Toekomstgericht, stimulerend en voortdurend in beweging. 
Kwaliteitsvolle zorg op mensenmaat. Open en eerlijk, vol respect voor het leven.  

 
Waarom jij top bent  
Je bent een teamplayer met een hart voor al onze patiënten.  
 
Interesse? 
Kijk voor de jobomschrijvingen op www.aznikolaas.be. Je vindt er alle info om online 
te solliciteren.  
 
AZ Nikolaas staat voor 2300 medewerkers en 220 artsen op 5 campussen in Sint-
Niklaas, Temse, Hamme, Beveren en Sint-Gillis-Waas. 
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2. AZ Alma    
 
Zorg met een hart 
VZW AZ Alma is een recent fusieziekenhuis gelokaliseerd in de regio Meetjesland. AZ Alma 
beschikt over 2 campussen, gelegen te Eeklo en Sijsele. Dagelijks staan meer dan 1250 
medewerkers en meer dan 110 artsen in voor het verlenen van deskundige en gastvrije ‘zorg 
met een hart’, waarbij respect, vertrouwen en toegankelijkheid zeer hoog in het vaandel 
staan. In afwachting van het realiseren van een nieuw ziekenhuis gepland in 2017, werd de 
actuele infrastructuur geoptimaliseerd. 
 
Patiëntencomfort 
AZ Alma staat bekend om haar warme, vriendelijke en huiselijke sfeer. Dit familiale karakter 
wil AZ Alma niet alleen behouden, maar ook nog verder uitbreiden. Al onze 
renovatieprojecten staan dan ook in het teken van maximaal patiëntencomfort. Maar 
Patiëntencomfort is méér dan enkel een warme en gezellige kamer. Het betekent ook 
kwaliteitsvolle dienstverlening en de geruststelling dat het ziekenhuis voortdurend 
investeert in de aller-modernste technologieën, waarbij het welzijn van de patiënt steeds 
voorop staat. 
 
Maximaal zorgaanbod 
AZ Alma heeft 451 erkende bedden, verspreid over 18 diensten. De voornaamste 
hospitalisatiediensten zijn chirurgie, geriatrie, pediatrie, materniteit, diagnose, sp 
neurologie, sp locomotoriek en intensieve zorgen. Daarnaast beschikt het ziekenhuis ook 
over meer dan 50 bedden in daghospitalisatie. Vanzelfsprekend zijn alle courante medische 
en paramedische specialismen aanwezig in het ziekenhuis. 
 
Wil ook jij deel uitmaken van ons team? 
Als snel evolueren ziekenhuis is AZ Alma steeds op zoek naar gedreven en enthousiaste 
medewerkers, die zich dagelijks willen inzetten voor onze patiënten. In ons ziekenhuis kan je 
onder andere genieten van een door de werkgever betaalde hospitalisatieverzekering (bij 
contracten van onbetaalde duur gaat dit in op het ogenblik van indiensttreding en bij 
contracten van bepaalde duur of vervangingscontracten vanaf 6 maand dienst), een salaris 
volgens ziekenhuisbarema’s, extralegale voordelen, een bespreekbaar jobtime, overname 
van uw relevante anciënniteit en bovenal een inspirerende werkomgeving. Er zijn in ons 
ziekenhuis ruime leer- en opleidingsmogelijkheden en er is een aangepaste begeleiding voor 
startende werknemers. Ook aan informele bijeenkomsten is er geen gebrek. Zo is er de 
gesmaakte ziekenhuisquiz, de nieuwjaarsreceptie, het personeelsfeest, het sinterklaasfeest 
en nog veel andere activiteiten die door onze vriendenkring worden georganiseerd. 
 
Online solliciteren 
Neem zeker een kijkje op www.werkeninazalma.be. Al onze openstaande vacatures worden 
hier gepubliceerd. U kan solliciteren door op deze site een persoonlijk profiel aan te maken 
en rechtstreeks te solliciteren voor de vacature die u interesseert. 
 
Nog vragen? 
Indien u nog vragen heeft omtrent solliciteren bij AZ Alma, aarzel dan niet om onze 
personeelsdienst telefonisch of per mail te contacteren (09 376 04 15,  
sollicitaties@azalma.be). 

 
 
 
 
 
 

16. ZNA 
 

ZNA is reuze 
Als grootste gezondheidsorganisatie van België zijn we steeds 
op zoek naar nieuwe collega’s. Onze ziekenhuizen liggen 
verspreid over heel Antwerpen. Dat maakt dat we altijd in je 
buurt zijn. En omdat we reuzegroot zijn, hebben we 
bovendien gigantisch veel ervaring en expertise in huis. Ga 
voor een job achter je hoek en kies voor ZNA. Bij ons kom je 
in een reuze_ jn team terecht. 
 
En er liggen kansen voor het grijpen, om te groeien in welke 
richting je maar wil. Bovendien kan je als verpleegkundige bij 
ons rekenen op een competitief loonpakket en geniet je van 
tal van personeelsvoordelen. Wij zijn reuzebenieuwd 
om je te leren kennen. 
 
Ontdek al onze vacatures op: www.zna.be/jobs 
 

 
 

17. Heilig Hart Ziekenhuis Leuven 
 

Een fijne werkomgeving, daar 
ZORGen wij voor  
Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven is een 
kwaliteitsvol ziekenhuis op mensenmaat in het hart van 
Leuven. 
Door slim samen te werken en voortdurend te vernieuwen, 
blijven we een uniek ziekenhuis met betrokken en gedreven 
medewerkers en specialisten.  
We werken met veel inzet en passie voor ons vak én voor 
onze patiënten. 
 
Kom jij ons team versterken?  
Neem dan contact op met Stefanie Vermote,  
Coördinator Werving en Selectie: 016 20 99 18 
Of solliciteer via jobs.hhleuven.be  
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3. Pharmasupport 
 
Selection & recruitment for healthcare  
Elke afgestudeerde met een (para)medisch of wetenschappelijk 
diploma kan bij ons terecht voor o.a. volgende functies:  
- Medisch Afgevaardigde  
- Hospitaalafgevaardigde 
 - Apotheekafgevaardigde  
- …  
 
Interesse? Aarzel niet en registreer je kandidatuur via 
www.pharmasupport.be 
 

4. Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) 
 
Als maatschappelijk bewust ziekenhuis omringt het ZOL zijn 
patiënten met de allerbeste zorgen. Ook onze medewerkers 
koesteren we bewust, want zij zijn dé drijvende kracht achter onze 
dienstverlening. En daar gaan we als werkgever best ver in... 
 
Een goed evenwicht zoeken tussen werk en privé, dat is voor het 
ZOL een echte prioriteit. Alleen zo blijven onze mensen elke dag 
tevreden, loyaal en optimaal presteren. Op alle vlakken streven we 
ernaar om flexibele oplossingen te zoeken en motiverende 
initiatieven te lanceren. Als dat geen gezonde ambitie is! 
 
Werken in het ZOL ... iets voor jou? 

eengezondeambitie.be 

 

 
 
www.facebook.com/zolzh – ZOL | Schiepse Bos 6 | 3600 Genk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

14. RZ Tienen 
 

 EEN OPEN HUIS MET VELE KAMERS, MENSEN MET ÉÉN MISSIE 
We zijn niet zo groot dat je er verloren loopt, en niet zo klein dat je snel 
uitgekeken geraakt. RZ Heilig Hart Tienen heeft de juiste omvang om je 
meteen thuis te voelen. Nabijheid, daar draait het om. Niet alleen voor jezelf, 
maar ook voor de patiënt. Want samen met zowat 800 collega’s en 120 artsen 
geef je iedere dag het beste van jezelf om zorg te dragen voor elke patiënt. 
Door samen kwaliteitsvolle zorg te leveren op de campussen in Tienen en 
Aarschot, heeft RZ Heilig Hart Tienen inmiddels een stevige reputatie en 
regionale uitstraling. 
MEER INFO OP HTTP://JOBS.RZTIENEN.BE 
 

 
 

15. Armonea 
 
Werken bij Armonea, da’s iets bijzonders binnen de zorgsector. 
Je maakt deel uit van een warme omgeving voor mensen, door mensen. Waar 
je de tijd en mogelijkheden krijgt om je job op de best mogelijke manier uit te 
voeren. Zorg geven en zoveel méér terugkrijgen: niet alleen onze bewoners 
genieten van het persoonlijke contact, ook jouw collega’s doen dat en … jijzelf. 
 
Klinkt goed? Neem dan contact op met Armonea, de grootste onafhankelijke 
aanbieder van seniorenzorg in België, met meer dan 4000 medewerkers in 63 
woonzorgcentra, serviceflats en Restel residenties in heel België. 
Voor meer info surf je naar jobs.armonea.be 
 
Momenteel zijn wij op zoek naar de volgende profielen (m/v): 

• Verpleegkundige 

• Hoofdverpleegkundige 

• Kinesitherapeut 

• Hoofd bewonerszorg 
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13. UZA 
 
Wat is het toch dat getalenteerde medewerkers zo aantrekt in het 
UZA? Misschien is het wel die eigen cultuur van wetenschappelijk 
onderzoek, innovatieve methoden en aandacht voor 
zorgkwaliteit. Ze zullen ook de extra opleidingen en de 
persoonlijke groeikansen wel interessant vinden, net als de 
warme sfeer onder enthousiaste collega’s. Maar wat het ook is, 
één ding staat vast: aan de aantrekkingskracht van het UZA valt 
niet te weerstaan. Tijd dus om te ontdekken wat jou aantrekt in 
het UZA! 
 
Het UZA verwelkomt steeds gedreven verpleegkundigen, 
artsen, paramedici, administratief of technisch talent. 
Geïnteresseerd? 
Surf vandaag nog naar www.uzatrektaan.be voor onze vacatures. 
Voor verdere info kan je bellen naar 03 821 59 48. 
 

 
 

5. Jessa Ziekenhuis 
 
Een job doe je liefst met hart en ziel. Zeker in onze sector. Waar je kennis op peil blijft 
en je steeds evolueert,  zodat je het beste van jezelf kan geven. Maar bovenal is het de 
hechte band met je collega’s die je overeind  houdt. Elke dag opnieuw.  
Bij Jessa weten we: patiëntgerichtheid begint bij de zorg voor onze eigen mensen.  
Vraag maar aan onze 3.000 medewerkers:  Wie een job past bij Jessa, heeft veel kans 
dat die als gegoten zit.  
Op 3 campussen (Virga Jesse, Salvator en St Ursula)met samen 988 bedden biedt het 
Jessa  Ziekenhuis een weelde aan geneeskundige specialisaties en 
loopbaanperspectieven. 
 
Er zijn dan ook tal van mogelijkheden voor masters: je kan doorgroeien tot 
hoofdverpleegkundige of  zelfs zorgmanager, tot verpleegkundige specialist, je kan 
als stafmedewerker aan de slag binnen het kwaliteitsteam of als 
ziekenhuishygiënist.  
Voor wie ambitie heeft zijn er tal van mogelijkheden. 
 
Wij bieden je daartoe ook een specifiek ontwikkeltraject genaamd “ Jessa en 
veelbelovend” waarbij je je carriere een flinke boost kan geven en kan ontdekken 
waar jij je het beste bij voelt. 
 
Bijkomende voordelen: gratis aansluiting bij onze collectieve hospitalisatieverzekering,  
maaltijdcheques , groepsverzekering, vlotte bereikbaarheid, terugbetaling woonwerk 
verkeer, 100% terug betaling bij gebruik openbaar vervoer. Je relevante ervaring 
speelt een rol in het bepalen van je salaris. 
 
Past Jessa bij jou? 
Meer info over ons vernieuwend personeelsbeleid, onze waarden en troeven vind je 
op www.ikwiljessapassen.be 

 
Jessa Ziekenhuis | Salvatorstraat 20 | 3500 Hasselt | Tel. 011 30 85 80 
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12. UZ Leuven 
 

 
 

Je bagage voor de toekomst 
Wat neem je mee naar je eerste job? Je passie en talent natuurlijk. Maar ook 
gedeelde waarden. Want dat kan perfect bij UZ Leuven, de topreferent in 
patiëntenzorg, opleiding en onderzoek. Om onze toonaangevende rol in België 
en Europa uit te bouwen, rekenen we op de inzet van ruim 9000 gedreven 
medewerkers. Samen zijn we het eens over wat belangrijk is. En dat merk je 
meteen in de praktijk. Een veelzijdig aanbod, doorgroei- en 
opleidingsmogelijkheden en coaching in een stimulerende werksfeer: je vindt 
het allemaal bij UZ Leuven. 
 
Check snel onze website: 
www.uzleuven.be/jobs 
 

 
 
 

 

6. Campus Eureka – Brusselse zorggroep Eclips 
 
- Vlaams woonzorgcentrum (dementie en NAH) 
- Kortverblijf 
- Assistentiewoningen 
- Thuisverpleging Hunnegem 
 
Vacatures: (hoofd)verpleegkundigen, kwaliteitscoördinators 
 
Adres: August De Boeckstraat   54   -    1140  EVERE  
Website: www.eurekaevere.be; www.sint-vincentius-vzw.be 
E-mail: erna.peelman@sint-vincentius-vzw.be  
Tel.: 02/240 24 00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:erna.peelman@sint-vincentius-vzw.be
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7. Valesta 
 
Valesta is the privileged partner of Life Science companies, Contract Research 
Organisations (CROs), Academic institutions and all other companies that 
organise coordinate and carry out clinical research projects.  
 
Valesta operates as a matchmaker between professionals working in the 
industry and organisations seeking the right project staffing solution. 
To support our ongoing growth we are continuously looking for new talent 
and experience for various jobs within clinical research projects. 
 
Are you looking for a (new) challenge in the field of clinical research? We just 
might have the right job for you! We have opportunities in: 

 Trial nursing, administration 

 Trial monitoring, Project Management 

 Regulatory Affairs, Quality Assurance 

 Pharmacovigilance 

 Data Management, Biostatistics… 

 
Offer 
The possibility of a contract of unlimited duration with great opportunities for 
personal development. Continuous training possibilities, career guidance, an 
attractive salary with the possibility to adapt your wage package to your 
personal needs, additional benefits (such as group insurance, hospital 
insurance, company car, mobile, daily allowance,…. ) 
 
Interested? 

 Are you interested in building your career in the fascinating, international 
and fast moving world of clinical trials? 

 Do you aspire working in leading pharmaceutical companies and 
hospitals? 

 Are you looking for support when taking your first steps in the industry? 

 Are you interested in this position, or are you curious in finding out more? 
 
Do not hesitate to contact us!  
015/21.11.04 
Info@valesta.be 

 
 

10. VDAB 
 
Ben je werkloos en op zoek naar de gepaste job? Of wil je je loopbaan 
een andere wending geven? Beschik je niet over de juiste competenties 
voor een bepaalde job? Dan is er de VDAB. 
 
Een succesvolle loopbaan begint met juiste keuzes maken. De VDAB 
helpt je door de juiste informatie te geven over de verschillende 
soorten jobs waarvoor je in aanmerking komt. Of over allerlei 
opleidingen die je kunt volgen. Ook voor vragen over je loopbaan, 
sollicitatietips en uitleg over tewerkstellingsmaatregelen ben je bij de 
VDAB aan het juiste adres. 
 
Neem contact op via de website www.vdab.be, per telefoon tijdens de 
werkdagen van 8u tot 19u op het nummer 0800 30 700 of stap binnen 
in één van onze kantoren of werkwinkels bij jou in de buurt. 
 

11. CM 
 

 
 
CM helpt niet minder dan 4,5 miljoen mensen om gezond en gelukkig 
te leven. Hoe dat kan? Dankzij de dynamiek van onze medewerkers! Zij 
slaan elke dag de handen in elkaar om resultaten te boeken. Ze worden 
gedreven door solidariteit en willen samen vooruitgaan. Hun 
inspanningen worden erkend, want ze krijgen tal van kansen om zich te 
ontwikkelen en te groeien in hun job. Dat alles op een werkplek waar 
ook waarde wordt gehecht aan de balans tussen werk en privé. Maar je 
moet ons niet zomaar geloven. Vraag het gewoon aan iedereen die hier 
werkt. Ze zullen het graag bevestigen: Bij ons leeft het. 
 
Een brede waaier aan medische disciplines: dat is waar een grote 
organisatie als CM voor staat. Ons medisch departement staat in voor 
een geïntegreerde, kwalitatieve, medico-sociale expertise. Onze artsen, 
apothekers, paramedische en administratieve medewerkers 
garanderen een empathische dienstverlening op maat van de leden en 
een correcte uitvoering van de reglementering. Zo dragen we bij tot de 
verdediging van een duurzame en toegankelijke gezondheidszorg.  
 
CM is op zoek naar Adviserend Geneesheren (verschillende regio’s)  
en Paramedici (verpleegkunde, psychologie, kinesitherapie, 
ergotherapie). Surf naar cmjobs.be 
 
 

http://www.vdab.be/
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9. St Franciskus Ziekenhuis 
 
Kom je terecht in het Sint-Franciskusziekenhuis in Heusden-Zolder, 
dan merk je het meteen… Onze organisatie is continu in beweging op 
alle vlakken. Zo staan onze dynamische medewerkers dagelijks paraat 
om de allerbeste zorg op maat te bieden. Dicht bij huis én steeds met 
een ‘personal touch’. Dat gebeurt in een toffe, compleet vernieuwde 
omgeving die uitgerust is met hoogtechnologische apparatuur. Je 
merkt het: wij blijven investeren in kwaliteit. Niet alleen voor onze 
patiënten, maar ook voor onze medewerkers! Als nieuwkomer kan je 
rekenen op degelijke begeleiding om meteen goed te starten. En ook 
nadien blijf je permanent up-to-date via opleidingen, uitdagende 
projecten en doorgroeikansen. Een gezonde balans tussen werk en 
privé zorgt er tot slot voor dat jij je prima in je vel voelt. Het SFZ staat 
zo meer dan ooit aan ieders zijde! 
 

 
 

8. The Clinical Company 

Clients 

With locations near Amsterdam, in Ghent and in Leuven, with a 
team of 40 CRAs and PM’s we are well placed to support our top 
20 pharmaceutical, biotechnology and medical device clients with a 
local affiliate in the Benelux with their clinical study activities. 

Services 

The Clinical Company offers a range of clinical services, such as 
feasibility studies/site selection, monitoring services and SAE 
handling. These  projects are either managed from our clients 
offices or from our offices in Ghent and Leuven. We also offer the 
possibility of working permanently at our clients who require 
additional permanent resources (permanent placement). 

Why work for The Clinical Company 

Our Clinical staff is well trained and benefits from the local 
knowledge of The Clinical Company. They are always coached by a 
Clinical Company Team Manager, are always challenged to perform 
to their best abilities and benefit from both professional and 
personal support.  

We are dedicated to and focused on Clinical operations: our 
Clinical Staff is involved in the development of our Clinical 
Research Training programs. We organize monthly meetings for 
our clinical staff where we invite key-note speakers to discuss 
trending topics in clinical research. Moreover we support our staff 
in their career path and their ambition to evolve. 

Headquarters: 
  
The Clinical 
Company 
Ferdinand 
Lousbergskaai 106 
9000 Gent 
Belgium 
Phone : +32 (0)9 
265 19 24 
Fax: +32 (0)9 265 19 
26 
www.theclinicalcom
pany.com 

Offices: 
 
The Clinical 
Company 
Grauwmeer 1 bus 5 
3001 Leuven 
Belgium 
Phone : +32 (0)9 
265 19 27 
Fax: +32 (0)9 265 19 
26 

Offices: 
  
The Clinical 
Company 
Startbaan 8 
1185 XR Amstelveen 
The Netherlands 
Phone : +31 (0)88 
656 0000 
 

 
For more information, please contact   
Evert Cuppens, Business Director, 
e.cuppens@theclinicalcompany.com, +32(0) 474 760 460 
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