Jobstudent zorgkundige - zomervakantie (m/v/x)
Heb jij zin in een uitdagende vakantiejob tijdens de zomervakantie in een leuke werkomgeving? Heb je een hart voor senioren?
Wil je graag mee een open en gezellige thuis creëren voor de bewoners in onze woonzorgcentra? Lees dan vooral verder!
Jobinhoud
Je kan in één van onze woonzorgcentra (WZC) in Groot-Aalst tewerkgesteld worden, namelijk WZC De Faluintjes, WZC De
Hopperank, WZC Mijlbeke en WZC Sint-Job. Onze woonzorgcentra bieden aan senioren, bij wie thuis wonen geen optie meer
is, ‘wonen en zorg’ aan in een thuisvervangend milieu. Je bezorgt samen met het zorgpersoneel de bewoners een thuisgevoel.
Jouw belangrijkste taken:
Je biedt (hygiënische) zorg op maat van de bewoner.
Je hebt aandacht voor de algemene gezondheids- en gemoedstoestand van de bewoners en eventuele veranderingen in hun gedrag. Je
deelt je bevindingen binnen het zorgteam.
Je zorgt voor een aangename woon- en leefomgeving bij de bewoners en hun familie

Jij...
bent bereid om minstens 2 weken te werken tijdens de zomervakantie 2021 (juli en/of augustus 2021)
voldoet aan één van volgende voorwaarden:
Minimum een attest van het zesde jaar beroepssecundair onderwijs verzorging behaald
OF minimum geslaagd in het eerste bachelorjaar verpleegkunde
OF minimum geslaagd in de eerste en tweede module A2 verpleegkunde.
bent minstens 18 jaar.
hebt een hart voor senioren en wenst samen met collega’s in te staan voor de zorg van bewoners in het woonzorgcentrum.
luistert aandachtig naar de bewoner zijn wensen en behoeften en biedt zorg aan op maat van de bewoner.
hebt verantwoordelijkheidszin, voert zelfstandig jouw taken uit en vraagt hulp waar nodig.
bent zeer flexibel (zowel dagwerk als avond- en weekendwerk)

Stad Aalst...
biedt je een gevarieerde studentenjob in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid centraal staan,
want “Samen bergen verzetten, da’s klasse!”.
biedt je een studentencontract.
biedt je een bruto maandloon van 1935,90 EUR (weddeschaal – E1)

Maar hoe solliciteer je nu?
Solliciteren doe je via de website van de stad Aalst, waar je een recent cv kan opladen.
Je zal worden uitgenodigd voor digitaal interview via Microsoft teams op nog te bepalen datum.

Blijf je toch achter met vragen?
Heb je na het lezen van deze informatie toch nog vragen, dan kan je contact opnemen met Lien Coppens (recruiter): dienst
Personeel & organisatie, team Selecties, Werf 9, 9300 Aalst. Telefoon: 0498 53 49 40, e-mail:
personeelsdienst.selecties@aalst.be

Aalst
Werf 9
9300 Aalst
België
Url: http://www.aalst.be

Interesse?
Voor meer informatie:
Bel LIEN COPPENS
op het nummer: 053 77 9300

