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

MEDEWERKER HUISHOUDELIJKE ZORG
onbepaalde duur | 19 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 Exalta | Sint-Jozef er één is.
Hoofddoel van de functie
Onze medewerkers verlenen kwaliteitsvolle zorgen en diensten aan de cliënten. Hierbij hebben zij oog voor
de totale persoon. Jij staat in voor de huishoudelijke en logistieke taken, poetsen van woongelegenheden van
de cliënten, algemene ruimtes, burelen, maaltijdbedeling bij de cliënten en assisteren van het zorgpersoneel.
Kerntaken als medewerker huishoudelijke zorg
 je onderhoudt de kamers van de cliënten;
 je onderhoudt de algemene ruimtes: leefruimten, toiletten, gangen, polyvalente zaal, burelen;
 je bedient de broodbuffetwagen en smeert boterhammen of assisteert de keukenmedewerker;
 je staat in voor de drankbedeling en deelt glazen uit;
 je verdeelt het linnen en de was van de cliënten;
 je begeleidt en vervoert cliënten naar activiteiten;
 je ondersteunt mogelijks je collega’s met enkele zorgtaken.
Kerncompetenties
 klantgerichtheid
 integriteit
 empathie
 samenwerken
 verantwoordelijkheidszin

Functiegerichte competenties
 nauwkeurigheid
 resultaatgericht handelen

Aanbod en voordelen
 startdatum: onmiddellijk;
 arbeidsovereenkomst: onbepaalde duur, halftijds 19 uur per week;
 uurrooster: Shiften van 3,8 u/dag; 5 dagen in de week van 15:12 tot 19:00; weekendwerk 1 op 2;
 verloning volgens if-ic systeem conform je functieniveau;
 overname van anciënniteit te onderhandelen;
 vormings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 bijkomende voordelen zoals aanvullende vakantiedagen, maaltijdcheques na drie maanden, attentiebeleid,
vlotte bereikbaarheid, gratis parking, fietsvergoeding en/of vergoeding woon-werkverkeer en
mogelijkheid tot DKV-hospitalisatieverzekering.
Voorwaarden
 Je beschikt over enkele jaren 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 Johanna Joris, johanna.joris@exalta.be
 Voor meer informatie, neem telefonisch contact op met Johanna Joris, 09 265 81 20.
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