ZOEKT EEN
VERPLEEGKUNDIGE
deeltijds/voltijds
De VZW Welzijnscampus Gerkenberg WZC is een samenwerking
tussen enerzijds de stad en het OCMW Bree en anderzijds de vzw
Sint-Barbara.
Gelegen in de prachtige omgeving van de kloostertuin van het klooster
Gerkenberg, biedt het woonzorgcentrum “Welzijnscampus Gerkenberg”
functionele en comfortabele woongelegenheid voor ouderen met
uiteenlopende zorgbehoeften.
Wij bieden een breed zorggamma, maar stemmen dit zoveel mogelijk af
op de individuele behoeften, wensen en mogelijkheden van elke
bewoner.
AANBOD:
We bieden je een contract van onbepaalde duur waarvan de
tewerkstellingsbreuk te bespreken is.
We bieden je de mogelijkheid te werken in een innovatieve nieuwe
setting.
Je krijgt de mogelijkheid om af en toe ook eens een nachtpost werken.

DE FUNCTIE:
Als verpleegkundige draag je zorg voor onze bewoners en neem je samen met je
collega’s de verantwoordelijkheid van de dienst op je.
Je begeleid onze bewoners in hun dagelijkse leven in ons WZC en staat klaar hun
en de familie.
DE FUNCTIE-EISEN:
- Beschikken over de nodige diploma’s
- Beschikken over de onderstaande competenties
- Bij voorkeur kennis en ervaring in het werkveld van de WZC
JOUW COMPETENTIES:
Je bent een gemotiveerde kracht die verantwoordelijkheid kan opnemen.
Je bent een gedreven collega die een grote inzet vertoont om het leven van de
bewoners aangenaam te kleuren zodat zij een warm thuisgevoel kunnen ervaren.
Je bent flexibel en integer en zoekt actief naar oplossingen.
Je hebt een groot inlevingsvermogen naar bewoners en familieleden en je
hanteert een holistische benadering tijdens je dagelijkse professionele contacten.

PLAATS TEWERKSTELLING:
WELZIJNSCAMPUS GERKENBERG
Meeuwerkiezel 90 bus A 3960 BREE

Je hebt een positieve bijdrage binnen het team naar zowel een respectvolle
zorgcultuur als naar teamgeest en werkijver.

HEB JE BELANGSTELLING?
Reageer dan door je motivatiebrief en cv te mailen naar
stefan.scherman@gerkenberg.be

Je kan een glimlach toveren op ieders gezicht.

Je bent zowel teamplayer als trekker binnen een zeer gemotiveerde
multidisciplinaire ploeg.

Kun je je vinden in deze beschrijving, dan ben je de geschikte persoon om ons
multidisciplinair team te vervoegen.

