Meet jij mijn bloeddruk elke dag met even veel plezier? Zorg jij ervoor dat mijn gewicht op peil blijft? Hoor je
mij écht als ik zeg dat ik niet vroeg wil opstaan?

Zorgbedrijf Brasschaat zoekt
1 verpleegkundige voor WZC Vesalius

Functiebeschrijving







Je bent verantwoordelijk voor het individuele zorgplan van onze bewoners. Je luistert naar hen en
creëert een thuis waar hun individuele behoeften zoveel mogelijk worden ingevuld.
Je begeleidt de zorgmedewerkers van jouw afdeling om zorg op maat voor elke bewoner te
garanderen.
Je staat in voor de verpleegtechnische zorgverlening en houdt permanent toezicht op de
gezondheidstoestand van de bewoners.
Je zorgt voor open communicatie in je team en met andere collega’s, maar ook met de senioren en
hun familie.
Je bent nieuwsgierig naar nieuwe zorgtechnieken en beleidsveranderingen om de kwaliteit en
efficiëntie van de zorg te verbeteren.
Bij afwezigheid van de hoofdverpleegkundige neem je de organisatie en aansturing van de afdeling
voor je rekening.

Profiel







Je bent bachelor of gegradueerde in de verpleegkunde of daarmee gelijkgesteld.
Je stuurt graag mensen aan en vindt het fijn om verantwoordelijkheid te krijgen.
Je bent empatisch ingesteld en kunt goed zelfstandig werken.
Multidisciplinair werken is voor jou een uitdaging.
Je kan goed luisteren en bent oprecht geboeid door zorg voor senioren.
Met de computer werken schrikt jou niet af (elektronisch zorgdossier, geautomatiseerde
medicatiemodule, e-mail,…)

Ons aanbod








Een bediendencontract van bepaalde duur (1 jaar) met een halftijds regime (19u p/w)
Een job waarin je écht een verschil kan maken: een goede levenskwaliteit bieden aan senioren.
Een uitdagende job met doorgroeimogelijkheden.
Persoonlijke begeleiding door een peter-meter en opleidingsmogelijkheden op maat om je talenten
voort te ontwikkelen.
Een marktconform salaris. Zorgbedrijf Brasschaat valoriseert relevante werkervaring uit de openbare
en privésector en als zelfstandige.
Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering of 6 extra betaalde vakantiedagen.
Fietsvergoeding of terugbetaling van 80% van je kosten voor het openbaar vervoer.

Solliciteer nu!
Solliciteer online via www.zorgbedrijf.antwerpen.be/vacatures. Je vindt deze vacatures onder de categorie
“zorg” profielen.
Stel je meteen kandidaat via onze website!

Meer info?
Micha Cole – HR – Officer - tel 03 431 27 51

