Puur – Verpleegkundige voor een
hechte bewonersgroep - Fulltime of
4/5de of Deeltijds

Wij gaan op zoek naar een verpleegkundige
Woonzorgcentrum SAMEN te Tielt is op zoek naar een gemotiveerde
verpleegkundige die zich wil engageren binnen het zorgteam van ons
woonzorgcentrum.
Wij staan voor een kwalitatieve zorg met eerbied en oprechte liefde voor elke
bewoner en we voeren een dynamisch beleid. Waardering, participatie, motivatie
en vorming zijn hierin belangrijke pijlers.
Een greep uit het takenpakket:
Je staat samen met je team, onder leiding van een woonzorgcoördinator, in
voor de uitvoering van de verpleegkundige opdrachten.
Je behartigt het dagelijks welzijn van de bewoners en helpt mee een thuis te
creëren waar het aangenaam en comfortabel is om te wonen.
Wij bieden 63 individuele kamers aan met een comfortabel en aangepast
interieur, met de mogelijkheid tot persoonlijke inrichting waar een
persoonsgerichte aanpak heel belangrijk is.
Kijk gerust naar onze facebookpagina waar je tal van foto's en filmpjes
kunt bekijken van alle activiteiten die we met en voor de bewoners
organiseren:
https://www.facebook.com/WZCSamensiteTielt/
Ons WZC is op zoek naar een verpleegkundige die direct een contract van
onbepaalde duur zal krijgen. Meer uitleg hierrond krijg je bij ons eerste
telefonisch contact.

Dan maken we graag kennis!
Je bent afgestudeerd als verpleegkundige A1 of HBO5

Je kan je vlot aanpassen aan veranderende omstandigheden
Je durft initiatief te nemen en je verantwoordelijkheid op te nemen
Je gaat respectvol om met bewoners en hun omgeving
Je bent een aangename collega om mee samen te werken
Je kan vlot met de PC en het MsOfficepakket overweg

Welkom!
Verloning volgens de geldige barema’s binnen woonzorgcentra
Diverse mogelijkheden tot vorming
Organisatie van diverse personeelsactiviteiten
Onmiddellijke indiensttreding
Naast het baremaloon voorzien we maaltijdcheques en een fietsvergoeding
in het pakket.
Je komt terecht in een heel stabiel een aangenaam team waar je meetelt en
je een belangrijke collega wordt voor ons
http://www.puur.expert/

