
Je komt terecht in onze mobiele equipe.
 Je werkt deeltijds: 28,5 uur per week.
Geen weekendwerk.
Verloning volgens de in de sector
geldende barema's.

Kom jij ons team versterken? 
De bewoners en medewerkers van woonzorgcentrum Sint-Carolus kijken uit naar jouw komst.
Met jouw diploma zorgkunde op zak, kunnen ze van jou correcte, warme zorg verwachten met
net dat tikkeltje extra. 

Zorgen voor ouderen, dat is waar jij jouw energie uit haalt.
Je begint steeds met een grote portie enthousiasme aan je dag en je gaat op zoek naar creatieve oplossingen.
Respect, professionaliteit en verantwoordelijkheidszin zijn jouw kerntalenten.
Je bent flexibel en discreet.
In een team functioneer je goed.
Je houdt van uitdaging en afwisseling, want geen enkele dag is hetzelfde in Sint-Carolus.

JOUW TALENTEN

FUNCTIEINHOUD

ONS AANBOD

KOM JE ONS TEAM VERSTERKEN?
Stuur een mail naar l ieke.dhondt@st-carolus.be of vul het formulier op de website in. 

ZOEKT 

zorgkundige mobiele equipe

wzc Sint-Carolus

  
 

056/24.52.71
Meer info? 

JOUW PROFIEL

Je hebt aandacht voor de totaalzorg van de bewoner.
Je hebt een grote affiniteit voor ouderen.
Je kan zelfstandig werken, maar ook in teamverband ben je sterk.
Je hebt aandacht voor rapportage en neemt een constructieve houding aan in de overlegmomenten.
Je kan je vinden in de visie van Sint-Carolus en je gaat er actief mee aan de slag.

We verwelkomen je graag in ons team als je een gediplomeerd zorgkundige bent en je dus beschikt over een
visumnummer. Daarnaast verwachten we dat je over deze kwaliteiten beschikt: 

Samen met je collega's sta je in voor warme, bewonersgerichte zorg in het woonzorgcentrum.
Naast de zorg heb je aandacht voor het wonen en leven in Sint-Carolus. 
Iedere dag ga je op zoek naar de beste zorg voor elke individuele bewoner.

Elke dag stap je binnen in het huis van de 103 bewoners van Sint-Carolus. Jouw takenpakket is heel divers:

28,5 uur per week - geen weekendwerk - tijdelijk contract van 6 maanden

Overname van relevante anciënniteit.
Maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering en tal
van andere medewerkersvoordelen.


