Vacature verpleegkundige (m/v)
(gewenste jobtime te bespreken)

Voor onze voorziening O.L.V. van Lourdes in Wakken zijn we op zoek naar een verpleegkundige (m/v),
gewenste jobtime te bespreken.

O.L.V. van Lourdes vzw
Markegemstraat 57
8720 WAKKEN
T 056 60 23 38
F 056 61 26 55
KBC
BE02 4681 1359 4140
BIC – KRED BE BB
e-mail :
olvlourdes.wakken@gvo.be

website :
www.woonzorggroepgvo.be

O.R.
0430.614.177
WZC
PE552 – VZB 066
KV Mandelrust
KPE 2223
SF Mandelycke
PE 2328

Maakt deel uit van :

Functie
Als verpleegkundige maak je deel uit van een kleinschalig multidisciplinair team dat voor onze
zorgbehoevende bewoners zorgt en hen een aangename thuisomgeving tracht te bieden. Hierbij vertrekken
we steeds vanuit hun alledaagse leefgewoontes, noden en wensen.
Als verpleegkundige neem je spontaan de verpleegkundige verantwoordelijkheden op van deze dienst. Je
plant en coördineert ze in samenwerking met je collega’s. Je rapporteert aan de coördinator woonzorg die de
eindverantwoordelijkheid draagt.
Wij zoeken een dynamische m/v met de volgende competenties:
Je kunt zelfstandig en in teamverband werken
Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden
Je bent klantgericht: dankzij jouw flexibele en creatieve houding, kun je de dagdagelijkse
leefgewoontes, wensen en noden van je bewoners naadloos in je taken en werkplanning integreren.
Hierbij vertoon je een groot engagement naar de bewoner toe en heb je een actieve belangstelling
voor ouderenzorg in het algemeen.
Je staat open voor feedback
Wij bieden:
- Een uitdagende en gevarieerde functie in een ondernemend en gastvrij team
- Een correct salarispakket
- Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en vergoeding woonwerk-verkeer, fietsvergoeding, ...
- Verloning volgens sectoriële barema’s
Meer informatie over deze vacature?
Contacteer Johan Braekevelt, algemeen directeur van O.L.V. van Lourdes, via 056 60 23 38.
Hoe solliciteren?
Stuur je cv en motivatiebrief naar O.L.V. van Lourdes ter attentie van algemeen directeur Jan Braekevelt:
jan.braekevelt@gvo.be of Markegemstraat 57, 8720 Wakken.

