Zorgkundige woonzorgcentrum (tijdelijk contract juli/aug/sept) (m/v/x)
Haal je voldoening uit het 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 woonzorgcentrum De Hopperank in Erembodegem. 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.
Jouw belangrijkste uitdagingen:
Je biedt (hygiënische) zorg aan bewoners onder begeleiding van een verpleegkundige.
Je creëert een persoonlijke band met de bewoners, stemt de zorg af op hun zorgvraag en begeleidt ook familie waar nodig.
Je hebt aandacht voor de algemene gezondheids- en gemoedstoestand van de bewoners en eventuele veranderingen in hun gedrag en
deelt jouw bevindingen met jouw collega’s.
Je helpt bij algemene logistieke taken en deelt bijvoorbeeld mee de maaltijden uit.

Jij...
hebt een diploma zorgkundige of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
bent in het bezit van een visum om als zorgkundige aan de slag te gaan.
hebt een hart voor senioren en bouwt graag mee aan kwalitatieve zorg zodat alle bewoners zich thuis voelen in het woonzorgcentrum.
voert zelfstandig jouw taken uit en onderneemt ook doelgerichte acties om eventuele problemen op te lossen.
bent flexibel en werkt in verschillende shiften (ochtend, avond en nacht) 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/voltijds contract van 3 maanden in de aanbieding voor de periode van juli tem september waarbij je werkt flexibel
uurrooster met shiften.
biedt je een loon binnen weddeschaal C of D (met een basisbrutowedde tussen 2 151,55 EUR per maand en 3 915,63 EUR per maand).
Relevante anciënniteit komt in aanmerking, zowel uit de openbare sector, privésector of als zelfstandige. De door jou ingediende
tewerkstellingsattesten worden onderzocht en vervolgens wordt de relevante anciënniteit bepaald.
geeft je de kans om aan de slag te gaan in woonzorgcentrum De Hopperank te Erembodegem.
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 knop 'Solliciteer nu' met een recent cv, een kopie van je diploma zorgkundige en een kopie van je visum om als
zorgkundige aan de slag te gaan.
Een sollicitatie bestaat uit:
een telefonische screening
een mondeling gedeelte
Om je goed voor te bereiden op een sollicitatie bij stad Aalst, vind je hier de beste sollicitatietips.

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

Interesse?
Voor meer informatie:
Bel DEBBY MINNART
op het nummer: 053 72 32 50

