VACATURE
Exalta vzw is voor woonzorgcentrum Exalta | Sint-Jozef op zoek naar een:

JOBSTUDENT ZORG
bepaalde duur juli-augustus-september | 6 uur per dag
Exalta vzw is een dienstverlenend netwerk binnen de zorg voor ouderen en personen met een beperking dat
bestaat uit zes wooncentra waarvan woonzorgcentrum Exalta | Sint-Jozef er één is.
Hoofddoel van de functie
De cliënten worden op een deskundige wijze verzorgd en begeleid en krijgen een zinvolle dagbesteding
aangeboden, dat aansluit bij hun persoonlijke noden, interesses en mogelijkheden. Het welzijn van de
bewoner blijft behouden of wordt verbeterd door een gezellige sfeer en een samenleving in groep.
Kerntaken als jobstudent zorg
 je geeft cliënten, indien nodig, aangepaste hulp bij beperkingen, met respect voor hun waardegevoel,
 je voert zorgkundige taken en observaties uit onder toezicht van de verpleegkundige;
 je functioneert in een multidisciplinaire samenwerking met zorg voor een goede communicatie;
 je bent mee verantwoordelijk voor een aangename leef- en woonomgeving van de cliënt.
Kerncompetenties
 klantgerichtheid
 integriteit
 empathie
 samenwerken
 verantwoordelijkheidszin
Aanbod en voordelen
 startdatum: in juli, augustus of september;
 arbeidsovereenkomst: bepaalde duur, 6 uur per dag of 30u/week. duurtijd bespreekbaar;
 uurrooster: variabel uurrooster met een shift van 6:30 tem 13:00 (30 min pauze) met mogelijks
weekendwerk;
 verloning loonschaal 11 (6372 - zorgkundige residentiële ouderenzorg), wanneer u in het bezit bent van
een visumattest als zorgkundige.
 bijkomende voordelen: fietsvergoeding en/of vergoeding woon-werkverkeer
Voorwaarden
 Je bent minimum 18 jaar.
 Je beschikt bij voorkeur over een diploma als zorgkundige met een bijkomend visum in bezit (FOD
Volksgezondheid) en hebt enige ervaring.
 Je hebt een blanco uittreksel strafregister.
Plaats tewerkstelling
Woonzorgcentrum Exalta | Sint-Jozef
Molenaarstraat 34
9000 Gent
www.sintjozef-gent.be
Interesse?
 Stuur je motivatiebrief naar mevr. Johanna Joris, johanna.joris@exalta.be.
 Voor meer informatie, neem telefonisch contact op met mevr. Johanna Joris, 09 265 81 20.
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