Zorgkundige (nacht) (C1-C2) via aanwerving
Voltijds vervangingscontract

Heb jij een passie om met mensen te werken? Sta jij paraat om zorgbehoevende personen een
optimale levenskwaliteit te bieden in een thuis vervangende omgeving? Dan is een job als zorgkundige
in ons woonzorgcentrum iets voor jou!
1. Wat houdt de functie in?
Je werkt als zorgkundige (nacht) in woonzorgcentrum Trappeniers in Zaventem. Zorgkundige
medewerkers zijn een belangrijke schakel in de kwalitatieve ouderenzorg.
Je komt terecht in een mensgerichte omgeving waarin iedereen mee instaat voor een
bewonersgerichte zorg- en dienstverlening.
Jouw belangrijkste uitdagingen:
•
•
•
•
•
•

Samen met het hele zorgteam bied je professionele zorg op maat van onze bewoners, met
oog voor het creëren van een aangename leefomgeving in ons woonzorgcentrum.
De wensen en de eigenheid van de bewoner staan ook voor jou voorop.
Je staat in voor de hygiëne, voeding, beweging, rust en het comfort van de bewoners.
Je besteedt aandacht aan het psychische welbevinden en de sociale noden van onze
bewoners.
Je werkt vlot samen en zet je samen met het multidisciplinair team in voor kwalitatieve zorg.
Je communiceert met de verpleegkundigen en rapporteert nauwkeurig aan jouw
verantwoordelijke.

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

Je bent in het bezit van een diploma zorgkundige en beschikt over het vereiste visum
zorgkundige.
Je bent zorgzaam, hulpvaardig en leergierig.
Je staat graag ten dienste van anderen en je kan je flexibel opstellen.
Je straalt enthousiasme en dynamiek uit.
Je vertoont een groot engagement naar de bewoner en een actieve belangstelling in
ouderenzorg.
Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (kennis van het Nederlands op minstens niveau B1
van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen, niveau 2.1-2.2).
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
Een gevarieerde job in een vlot bereikbaar Woon- en Zorgcentrum met moderne
infrastructuur
Een contract met loon binnen weddeschaal C1-C2 (min. 1965,88 euro - max. 3307,90 euro
bruto/maand voor een voltijdse betrekking)
Gelijkwaardige relevante beroepservaring (ook uit de privé sector) wordt in rekening genomen
11% weddetoeslag voor wisselende diensten
Weekend- en nachtvergoeding
Arbeidsduurvermindering voor 45-plussers
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 18 april 2021 jouw cv, motivatiebrief en kopie van jouw diploma en visum bij
voorkeur via https://www.jobsolutions.be/register/7802 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 het verdere verloop van de procedure.
✓

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 44

