Jobstudent verpleegkundige (m/v/x)
Heb jij zin in een uitdagende vakantiejob in een leuke werkomgeving? Heb je een passie voor het zorgen voor ouderen? Wil je
graag mee een open en gezellige thuis creëren voor de bewoners in onze woonzorgcentra? Lees dan vooral verder!
Beknopte 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.
Je werkt als jobstudent - verpleegkundige in een multidisciplinair team. Je staat samen met het team in om de kwaliteit van
het leven van de bewoners te bevorderen. Als jobstudent - verpleegkundige verleen je samen met je collega's een integrale zorg
aan bewoners om hun gezondheid en welzijn te behouden, te verbeteren en hun autonomie te bevorderen.
Jouw belangrijkste taken:
Je biedt verpleegkundige zorg aan bewoners van het woonzorgcentrum, dus onder andere bloedafnames, wondzorg, medicatiebedeling, ...
Je hebt 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 zorgt voor een aangename woon- en leefomgeving bij de bewoners en hun familie.

Jij...
bent minstens 1 weekend om de veertien dagen beschikbaar en/of bent minstens bereid om minstens 2 weken te werken tijdens de
zomervakantie 2022 (juni, juli, augustus, september2022)
hebt een diploma verpleegkunde of bent laatstejaarsstudent verpleegkunde.
bent in het bezit van een visum om als verpleegkundige aan de slag te gaan
hebt een hart voor ouderenzorg en bouwt graag mee aan een kwalitatieve zorg zodat alle bewoners zich thuis voelen in het
woonzorgcentrum.
bent flexibel en bent bereid om in verschillende shiften (ochtend, avond) te werken in een roulerend systeem van één weekend op twee en
op feestdagen.
bent een echte teamspeler en draagt actief bij aan de multidisciplinaire samenwerking in het woonzorgcentrum.

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 2054,42 EUR (weddeschaal – E1).

Maar hoe solliciteer je nu?
Solliciteren doe je via de knop 'Solliciteer nu' waar je een recent cv kan opladen.
Je zal worden uitgenodigd voor digitaal interview via Microsoft teams op een 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: jobs@aalst.be.
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Interesse?
Voor meer informatie:
Bel LIEN COPPENS
op het nummer: 053 77 9300

