Het woonzorgcentrum Gerkenberg streeft er naar om samen met hun
bewoners, medewerkers en de nabije omgeving een zorg te voorzien met
aandacht voor menselijkheid, met erkenning voor inherente waardigheid,
autonomie en intrinsieke waarde van de mens en dit in elke fase van het
leven.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste zorgkundige die zich thuis voelt in onze innovatieve en dynamische
zorgafdelingen van het woonzorgcentrum..

Zorgkundige (m/v/x)
50% - 75 % jobtime van bepaalde duur
Functie-inhoud:
 Als zorgkundige zal je samen met je collega’s de bewoners helpen bij de activiteiten van het dagelijkse
leven volgens de principes van persoonsgerichte zorg
 Je bent een gemotiveerde zorgkundige die een kwaliteitsvolle holistische benadering nastreeft waarin
respect, liefdevolle zorg en begrip centraal staan
 Je neemt constructief deel aan opdrachten binnen de kwaliteitsteams
 Je bouwt continu mee aan de zorgafdeling waar het aangenaam is om te wonen, te werken en te leren
 Je bent integer en betrouwbaar en je hebt een grote betrokkenheid rond palliatieve zorgverlening en
werken met bewoners met dementie
 Je kent de regels en procedures inzake hygiëne, orde en netheid
 Je maakt deel uit van een volledig team dat zijn zorg afstemt op de bewoners
 Je hebt oog voor flexibiliteit en veranderingsprocessen en weet ze adequaat uit te werken en te
implementeren
Functievereisten:

Je behaalde reeds een diploma/visum als zorgkundige

Je beschikt over een goede teamgeest en sociale vaardigheden

Je bent een positief constructief ingestelde persoon

Je bent iemand die van nature verantwoordelijkheden opneemt

Je staat voor open communicatie

Je bent bereid tot het volgen van bijkomende opleidingen.

Computerkennis vormt een pluspunt
Wij bieden jou:



Een contract van bepaalde duur met een jobtime van 19u of 28,5 u/week in een aangenaam team en leuk
woonzorgcentrum waar veel ruimte is voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling
Je wordt verloond volgens het geldige barema

Het WZC Gerkenberg voert een gelijke kansenbeleid in haar aanwervingen.
Schriftelijke sollicitatie te richten aan J. Geebelen, algemeen directeur Meeuwerkiezel 90 A 3960 Bree.
Bijkomende informatie over het WZC Gerkenberg vindt u op www.vzwsintbarbara.be/gerkenberg .
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Scherman Stefan, zorgcoördinator, tel. 089
480 168. Mail: stefan.scherman@gerkenberg.be
Startdatum: zo vlug als mogelijk!

