Heb je een hart voor senioren? Heb je een luisterend oor en vind je het belangrijk dat
mensen de zorgen en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben? Vind je net als wij dat het
de details zijn die het verschil maken? Dan ben jij de zorgkundige die wij zoeken.

Zorgbedrijf Brasschaat zoekt
1 Zorgkundige voor WZC Vesalius
Functiebeschrijving
•
•
•
•
•

Je ondersteunt onze bewoners van het WZC bij hun dagelijkse activiteiten en zorgt
dat zij zorg op maat krijgen.
Je waakt over de zinvolle dagbesteding en levenskwaliteit van onze bewoners.
Je observeert en herkent fysieke en psychosociale beperkingen bij de bewoner en
signaleert deze binnen het zorgteam.
Je respecteert de eigenheid, behoeftes en privacy van de bewoner.
Je neemt actief deel aan vergaderingen om de werking van de woonzorgeenheid te
optimaliseren en de dienstverlening te evalueren en voortdurend te verbeteren.

Profiel
•
•
•
•
•

Je bent houder van een certificaat van zorgkundige of van een getuigschrift 7de jaar
thuis- en bejaardenzorg BSO, uitgereikt na september 2006.
Je bent reeds erkend als zorgkundige of hebt dit reeds aangevraagd bij het
Agentschap Zorg en Gezondheid.
Je hebt een hart voor senioren en gaat graag en goed met hen om.
Je werkt constructief in team.
Je bent flexibel ingesteld: in shiften werken en weekendwerk is geen probleem.

Ons aanbod
•
•
•
•
•
•
•
•

Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met een 3/4e regime (28.5u p/w).
Een job waarin je écht een verschil kan maken: samen zorgen we ervoor dat we een
betere levenskwaliteit bieden aan senioren.
Werken in team of zelfstandig binnen een boeiende werkomgeving.
Opleidingsmogelijkheden die professionele groei stimuleren.
Persoonlijke begeleiding door een peter-meter
Een marktconform salaris. Zorgbedrijf Brasschaat valoriseert relevante werkervaring
uit de openbare en privésector.
Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering of 6 extra betaalde
vakantiedagen.
Fietsvergoeding of terugbetaling van 80 procent van je kosten voor het openbaar
vervoer.

Solliciteer nu!
Solliciteer online via www.zorgbedrijf.antwerpen.be/vacatures en bezorg ons je cv en
motivatiebrief met een kopie van je diploma, visum of bewijs van aanvraag tot erkenning.

Meer info?
Job en Talentcenter: 03 431 27 72
e-mail: jobs@zorgbedrijf.antwerpen.be

