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

Wij gaan op zoek naar een zorgkundige
Als zorgkundige geef je de bewoners van ons woonzorgcentrum alle kansen om
hun mentale, fysische en sociale mogelijkheden maximaal te benutten en te
ontplooien gericht naar een betere oriëntatie en integratie in hun sociale
omgeving. We zijn een kleinschalige WZC, waar aandacht is voor onze 63
bewoners.
We zijn voor onze bewoners op zoek naar een enthousiaste zorgkundige die zich
thuis voelt in onze hartelijke en dynamische werkomgeving.
Je staat samen met je team, onder leiding van een woonzorgcoördinator, in voor
de uitvoering van de zorgende opdrachten in woonzorgcentrum SAMEN te Tielt. Je
behartigt het dagelijks welzijn van de bewoners en helpt een thuis creëren waar
het aangenaam en comfortabel is om te wonen.
Een greep uit het takenpakket:
Het creëren van een veilige thuishaven is vanzelfsprekend voor jou.
Je respecteert de eigenheid, behoeftes en privacy van de bewoner.
De zelfredzaamheid van onze senioren stimuleren is geheel jouw ding.
Je werkt mee aan een zinvolle dagbesteding en de levenskwaliteit van onze
bewoners.
Je zal ondersteunen in de maaltijden van onze bewoners
Je observeert en herkent fysieke en psychosociale beperkingen bij de
bewoner en signaleert deze binnen het zorgteam.
Voorstellen voor verbetering van de dienstverlening doe je spontaan.
Door jouw bijdrage krijgen onze senioren de kans om comfortabel ouder te
worden.
Hierbij een link naar onze facebookpagina, waar je onze activiteiten met

de bewoners kan zien:
https://www.facebook.com/WZCSamensiteTielt/

Dan maken we graag kennis!
Je hebt een diploma als zorgkundige
Je beschikt over goede sociale vaardigheden
Je vindt het belangrijk dat je respect en waardering krijgt voor jouw werk
Je vertoont een groot engagement naar onze bewoners en een actieve
belangstelling voor ouderenzorg
Je staat graag ten dienste van anderen en je kan je flexibel opstellen

Welkom!
Je komt terecht in een multidisciplinair team waar je in een contract voor
onbepaalde duur zal meewerken voor de zorg van onze bewoners.
Je zal minimum 19u/week werken of 38 u/week indien fulltime
Naast het baremaloon voorzien we maaltijdcheques en een fietsvergoeding
in het pakket.
Je komt terecht in ons WZC waar je een belangrijke meerwaarde zal
betekenen.
We organiseren tal van activiteiten met onze bewoners.
http://www.puur.expert/

