Verpleegkundige woonzorgcentrum (m/v/x) (vast contract)
Haal je voldoening uit zorgen voor ouderen? Werk je graag in een team? Wil je meehelpen om van onze
woonzorgcentra een fijne en huiselijke omgeving te maken? Lees dan snel verder!
Jobinhoud
Je werkt in één van onze vier woonzorgcentra in Groot-Aalst. Het woonzorgcentrum biedt opvang en
verzorging aan senioren die niet meer thuis kunnen wonen. Ze krijgen er een verblijfplaats, maar ook
huishoudelijke hulp, hulp bij dagelijkse taken, (lichaams)verzorging en verpleging.
Je komt terecht in een mensgerichte omgeving waarin iedereen mee instaat voor een bewonersgerichte en
kwalitatieve zorg- en dienstverlening.
Jouw belangrijkste uitdagingen:
•
•
•
•

Je biedt verpleegkundige zorg aan de bewoners van het woonzorgcentrum, dus onder andere
bloedafnames, wondzorg, medicatiebedeling …
Je heb aandacht voor het algemeen welzijn van de bewoners. Je zorgt ervoor dat ze zich niet alleen
fysiek, maar ook geestelijk en sociaal goed voelen.
Je bent het vertrouwde aanspreekpunt voor huisartsen, zorgverleners en familie, en je rapporteert
op een correcte en volledige manier in het elektronische zorgdossier van de bewoners.
Je speelt een actieve rol in het multidisciplinaire team en je begeleidt enthousiast je collegazorgkundigen, maar ook stagiaires en studenten zodat zij kunnen uitgroeien tot professionele
zorgverleners.

Leer je graag één van je collega’s kennen? Lees dan het verhaal van Daisy, verpleegkundige in
woonzorgcentrum De Hopperank. Je vindt het onderaan bij de bijlagen terug.
Jij…
•
•
•
•
•

hebt een diploma verpleegkunde of bent laatstejaarsstudent verpleegkunde.
bent in het bezit van een visum om als verpleegkundige aan de slag te gaan (of je vraagt dat als
laatstejaarsstudent verpleegkunde nog aan).
hebt een hart voor senioren en bouwt graag mee aan kwalitatieve zorg zodat alle bewoners zich
thuis voelen in het woonzorgcentrum.
werkt vlot samen en zet je met een multidisciplinair team enthousiast in voor kwalitatieve zorg.
bent flexibel en bereid om in verschillende shiften (ochtend, avond en nacht) te werken en in een
roulerend systeem van één weekend op twee en op feestdagen.
Stad Aalst…

•
•
•

•
•

biedt je een gevarieerde job in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen
en klantgerichtheid centraal staan, want “Samen bergen verzetten, da’s klasse!”.
heeft een deeltijds of voltijds contract onbepaalde duur in de aanbieding.
biedt je een loon binnen weddeschaal C of BV (met een basisbrutowedde tussen 2 536,02 EUR en
4 618,23 EUR per maand, afhankelijk van of wij jouw relevante anciënniteit en werkervaring
kunnen aanvaarden).
vult jouw loon verder aan met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals
maaltijdcheques en een fietspremie.
als werkgever, daar lees je hier alles over.
Maar hoe solliciteer je nu?

•
•
•

Solliciteren doe je via de website van de stad Aalst (https://aalst.be/overzicht/vacatures-bij-destad) met een recent cv, een kopie van jouw diploma verpleegkunde en jouw visum.
Een sollicitatie bestaat uit een telefonisch gesprek en een interview.
Om je goed voor te bereiden op een sollicitatie bij stad Aalst, vind je hier de beste sollicitatietips.

Blijf je toch achter met vragen?
• Voor meer inlichtingen
over de
selectieprocedure kan
je contact opnemen
met Debby Minnart,
recruiter
0494 86 58 34
personeelsdienst.selecties
@aalst.be

• Shani Bisback,
dossierbeheerder, staat in
voor de administratieve
en logistieke
ondersteuning van deze
selectieprocedure.
053 72 32 50
personeelsdienst.selecties
@aalst.be

