Verpleegkundige (nacht)(BV1-BV3/C3-C4) via
aanwerving
Voltijds vervangingscontract

Heb jij een passie om met mensen te werken?
Het OCMW Zaventem zoekt voor het WZC Trappeniers een enthousiaste nachtverpleegkundige.
Wil jij deel uitmaken van ons team en meewerken aan de beste omkadering voor onze bewoners?
1. Wat houdt de functie in?
Je werkt als verpleegkundige (nacht) in woonzorgcentrum Trappeniers in Zaventem. Je bent een
belangrijke schakel in de kwalitatieve ouderenzorg.
Je komt terecht in een mensgerichte omgeving waarin iedereen mee instaat voor een professionele
bewonersgerichte en kwalitatieve zorg- en dienstverlening.
Jouw belangrijkste uitdagingen:
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor de medische verzorging van de bewoners en voert perfect alle
verpleegkundige zorgen uit, zoals bloedafnames, wondzorg, medicatiebedeling …
Je vult op een correcte en volledige manier het elektronische zorgdossier van de bewoners
aan.
Je besteedt aandacht aan het algemeen welzijn van de bewoners en je observeert hun
lichamelijke en psychosociale problemen. Je zorgt ervoor dat ze zich niet alleen fysiek, maar
ook geestelijk en sociaal goed voelen.
Je overlegt met jouw collega’s van het multidisciplinaire team in het kader van de continuïteit
van zorg.
Jouw hoogste prioriteit is de gezondheid en levenskwaliteit van jouw patiënten. Je verliest
hierbij de familie en behandelende arts niet uit het oog, waarvoor je als aanspreekpunt
fungeert.

2. Wat verwachten wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een graduaats (HBO5)- of bachelorsdiploma in de verpleegkunde en
beschikt over het vereiste visum.
Je bent zorgzaam, hulpvaardig, flexibel en leergierig.
Je straalt enthousiasme en dynamiek uit.
Je bent sociaal, hebt een hart voor jouw patiënten en affiniteit met hun leefwereld.
Je begrijpt en spreekt goed Nederlands.
Je beschikt over een groot inlevingsvermogen en streeft een goede teamgeest na.
Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.

3. Ons aanbod
•
•
•
•
•
•
•

Voltijdse tewerkstelling op basis van een vervangingscontract – onmiddellijke indiensttreding
Een gevarieerde job in een vlot bereikbaar woonzorgcentrum met moderne infrastructuur
Afhankelijk van het niveau van jouw diploma weddeschaal C3-C4 (min. € 2306,83 - max. €
3851,96 bruto/maand) of BV1-BV3 (min. € 2531,70 - max. € 4243,69 bruto/maand)
Gelijkwaardige relevante beroepservaring (ook uit de privé sector) wordt in rekening genomen
Arbeidsduurvermindering voor 45-plussers
11% weddetoeslag voor wisselende diensten
Een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques van € 8, volledige
terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding

4. Interesse?
Bezorg uiterlijk op 7 maart 2021 jouw cv, motivatiebrief, kopie van jouw diploma en visum bij
voorkeur via https://www.jobsolutions.be/register/7343 of per mail naar vacature@zaventem.be.
Indien jouw kandidatuur weerhouden wordt, zal je van ons bevestiging ontvangen en op de hoogte
gebracht worden van de datum van het selectiegesprek.
✓

Voor meer informatie:
- Steven Dehennin, beheersassistent Woonzorgcentrum Trappeniers,
steven.dehennin@zaventem.be, 02 716 32 62
- Kristel Vangoidsenoven, directeur Woonzorgcentrum Trappeniers,
kristel.vangoidsenoven@zaventem.be, 02 716 32 61
- Annick De Zutter, deskundige werving en selectie, vacature@zaventem.be, 02 716 32 42

