De residentie Hertog Jan, een innovatief en stijlvol woonzorgcentrum met talrijke
faciliteiten (bioscoop, wellness, ﬁtness, brasserie, kapsalon, ..) wil zijn bewoners en hun
familie een warme thuis bieden met kwalitatieve zorg. We werken op een integere manier,
met respect voor iedere persoonlijkheid. Menselijkheid en vriendschap vormen de basis.
Bij ons vind je een job waarbij ruimte overblijft voor je privéleven, werken we met vaste
uurroosters op maat, ﬂexibele verlofregeling, doorbetaalde pauzes en toﬀe collega’s!
Zorgkundige
Functieomschrijving:

Als gedreven zorgkundige heb je een hart voor ouderen. Je job is heel divers. Samen met je
collega’s sta je in voor de verzorging van de bewoners en bied je praktische hulp aan
wanneer het hen wat moeilijker gaat. Je kent de noden van de bewoner, hebt aandacht
voor de omgeving en signaleert zijn/haar evolutie. Je neemt actief deel aan
overlegmomenten en beheert de zorgdossiers.
Proﬁel:
Als gediplomeerde zorgkundige werk je graag met ouderen en doe je er alles aan om hen een zo
goed mogelijke levenskwaliteit te garanderen.
• Je hebt een actieve belangstelling voor ouderenzorg.
• Je legt gemakkelijk contacten.
• Je bent ﬂexibel ingesteld.
• Je neemt graag initiatief en je ziet wat moet gebeuren.
• Je bent stipt, werkt goed in een team en stelt de bewoner altijd centraal.
Ons aanbod:
• Onze werkroosters worden op een cyclische manier opgesteld. Dat maakt plannen op lange termijn
mogelijk wat belangrijk is voor een gezonde work/life balans.
• Dankzij tal van opleidingen blijf je up-to-date in je vak- of interessegebied.
• Je ontvangt een competitieve verloning en bonus , we waarderen je relevante werkervaring.
• Diverse mogelijkheden: dagwerk, deel- of voltijds; vervangingscontract; etc.
Solliciteren:
Heb je interesse in wat wij u kunnen bieden?
Contacteer dan Roel Delbeke op het nummer 02 502 03 33 of via een mailtje naar:
info@residentiehertogjan.be
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