Het woonzorgcentrum Sint Elisabeth vzw in Oostende is een waardegedreven
ouderenzorgorganisatie (woonzorgcentrum, centrum kortverblijf en
dagverzorgingscentrum) in het centrum van de kuststad.
Sint Elisabeth maakt deel uit van de Woonzorggroep GVO, een
samenwerkingsverband tussen 10 woonzorgcentra in West-Vlaanderen.

Om ons team te versterken zijn wij voor ons woonzorgcentrum op zoek naar een fulltime (m/v):

Coördinator Woonzorg
Als coördinator woonzorg ben je het aanspreekpunt voor bewoners, families, artsen en medewerkers
en neem je een belangrijke rol op in het vinden van een balans tussen de behoeften en
verwachtingen van bewoners en familie, je team en de organisatie.
Je zorgt er samen met je team voor dat elke gebruiker en bezoeker zich welkom en goed voelt. Je
zoekt hierbij ook voortdurend naar opportuniteiten om het wonen, leven, zorgen en werken op je
afdeling te optimaliseren.
Je beschikt over een agogische visie op kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening en je faciliteert hierbij
ook de diverse projecten die toepassing vinden binnen je eigen woonzorggroep of binnen de
voorziening.
Je neemt de leiding over een multidisciplinair team. Je ondersteunt, coacht en stimuleert je
medewerkers in hun professionele ontwikkeling en groei.
Je maakt deel uit van het coördinatorenteam van het woonzorgcentrum en van de
coördinatorenwerking binnen de Woonzorggroep GVO.
Jouw profiel
Je beschikt over een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting aangevuld met een
master of voortgezette opleiding
Je hebt ervaring in een leidinggevende functie (vb. als hoofdverpleegkundige)
Je toont een empathische houding en je hebt kennis van een woonzorgomgeving.
Ons aanbod
Wij bieden je een verantwoordelijke, uitdagende en gevarieerde functie in een gastvrije omgeving,
een voltijdse tewerkstelling, loon en voordelen rekening houdend met jouw ervaring.
Interesse?
Stuur je gemotiveerde sollicitatie met uitgebreid cv vóór 9 maart 2020 naar Sint Elisabeth vzw, t.a.v.
Jo Craeymeersch, Algemeen directeur, Zwaluwenstraat 2 - 8400 Oostende of per e-mail naar
jo.craeymeersch@gvo.be.

Bezoek onze website voor meer informatie over deze vacature: www.gvo.be/jobs

