WZC Sint-Carolus
Groeningelaan 7
8500 Kortrijk

Verpleeg- /zorgkundige (m/v)
Voor onze afdeling waar 28 bewoners met dementie verblijven zoeken we
momenteel 2 enthousiaste verpleeg-/ zorgkundigen, om mee zorg te dragen
voor onze bewoners.
Als verpleeg- / zorgkundige sta je, samen met de andere leden van het
multidisciplinair team, in voor de dagelijkse leven en wonen, voor de zorg
voor onze bewoners.
Vanuit een degelijke professionele kennis en een persoonsgerichte houding
draag je dagelijks bij tot een goede zorgverlening voor onze bewoners.
Naast het ondersteunen van de ADL-zorgen, ben je als verpleegkundige
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de verpleegtechnische handelingen.
Naast het zorgaspect vinden we het in Sint-Carolus belangrijk dat er aandacht
gaat naar het leven en wonen van de bewoners, daarom streven we een
bewonersgerichte werking na. (check artikels op onze website)
Binnen de voorziening wensen we onze medewerkers de kans te geven zich te
profileren: zowel in het team als op niveau van de organisatie zelf: zo zijn
bijkomende accenten binnen het functioneren mogelijk, als lid van een
werkgroep, als referentiepersoon voor een bepaald thema,..
Wij vragen:
 een persoon met een grote affiniteit voor ouderen
 een enthousiaste persoon, die op een creatieve manier invulling wil geven
aan zijn/haar job
 een persoon die het verschil wil maken en zaken wil opnemen
 een persoon die goesting heeft om veel verantwoordelijkheid op te nemen
en mee te bouwen aan een organisatie waar het goed is om te werken en te
leven
Wij bieden:
 werk in een dynamische, innoverende organisatie
 jobtime 50% / 75%
 overname anciënniteit
 een verloning volgens de in de sector geldende barema’s
 maaltijdcheques

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur via mail overmaken vóór 31
augustus 2017 tav. mevr. Lynn Cools, Directeur bewonerszorg.
Verdere inlichtingen over deze vacature en de functie kunnen worden bekomen
bij mevr. Lynn Cools via mail of op het nummer 056/24 52 72 / 0478/87 28 50
(lynn.cools@st-carolus.be)

