VACATURE
Exalta vzw is voor woonzorgcentrum sint-jozef op zoek naar een:

AFDELINGSHOOFD WONEN en ZORG
onbepaalde duur | 38 uur per week
Exalta vzw is een dienstverlenend netwerk binnen de zorg voor ouderen en personen met een beperking dat
bestaat uit zes wooncentra waarvan woonzorgcentrum sint-jozef er één is.
Kerntaken als afdelingshoofd zorg
 Je coördineert de zorg en de dienstverlening voor kwetsbare ouderen.
 Je leidt een zorgteam bestaande uit verpleeg- en zorgkundigen, paramedici, medewerkers huishoudelijke
zorg en vrijwilligers. Het plannen van uurroosters en organiseren van de afdeling is een belangrijke
kerntaak
 Elk afdelingshoofd draagt de verantwoordelijkheid over een deelgebied van de werking binnen de
totaliteit van het WZC
 Je bouwt de visie over wonen en zorg uit.
 Je maakt en start een afdelingsbeleidsplan op.
 Je draagt zorg voor materiaal en infrastructuur.
Kerncompetenties
 klantgerichtheid
 integriteit
 empathie
 samenwerken
 verantwoordelijkheidszin

Functiegerichte competenties
 coachen van teams en individuen
 oplossingsgericht
 efficiënt
 innovatief

Aanbod en voordelen
 startdatum: 1 september 2022 of zo snel mogelijk.
 voltijds contract van onbepaalde duur;
 verloning volgens if-ic systeem: Niveau 17
 vormings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
Voorwaarden
 Je behaalde een bachelor diploma in een paramedische of verpleegkundige richting, een bijkomende
opleiding leidinggeven is een troef.
 Je hebt een relevante ervaring in de zorgsector.
 Je combineert je ambitie en kwaliteiten om de afdeling uit te bouwen. Bij voorkeur heb je ervaring met het
opzetten van verandertrajecten en het coachen van zorgwerkers.
 Je hebt oog en aandacht voor de specifieke noden en de kwetsbaarheid van cliënten.
 Je identificeert je met de waarden en normen van de organisatie.
Plaats tewerkstelling
Exalta | sint-jozef
Molenaarsstraat 34
9000 Gent
www.sintjozef-gent.be
Interesse?
 Stuur je motivatiebrief en cv naar de heer Johan Banneel: johan.banneel@exalta.be.
 Wegens redenen van verlof zullen reacties op deze vacature beantwoord worden na 30/6/2022
 Voor meer informatie, neem telefonisch contact op met de heer Johan Banneel, directeur wonen en zorg,
09 265 81 20.
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