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

VERPLEEGKUNDIGE
onbepaalde duur | jobtime bespreekbaar
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, die aansluit bij hun persoonlijke noden, interesses en mogelijkheden. Het welzijn van de cliënt
blijft behouden of wordt verbeterd door een gezellige sfeer en een samenleving in groep.
Kerntaken als Verpleegkundige
 je plant, voert uit, evalueert en volgt de kwaliteitsvolle verzorging van cliënten op;
 je bent verantwoordelijk voor de technisch verpleegkundige verstrekkingen;
 je bent mee verantwoordelijk voor de werking op dienst en bent het aanspreekpunt voor andere
disciplines;
 je houdt toezicht en geeft ondersteuning bij de verpleegkundige taken van zorgkundigen;
 je functioneert in een multidisciplinaire samenwerking met zorg voor een goede communicatie;
 je streeft een permanent professionele vorming na.
Kerncompetenties
 klantgerichtheid
 integriteit
 empathie
 samenwerken
 verantwoordelijkheidszin

Functiegerichte competenties
 nauwgezetheid
 probleemoplossend vermogen

Aanbod en voordelen
 startdatum: onmiddellijk;
 arbeidsovereenkomst: onbepaalde duur, jobtime bespreekbaar;
 uurrooster: variabel uurrooster in 2-ploegenstelsel en 1 weekend op 2 werken;
 verloning volgens if-ic systeem conform je functieniveau;
 overname van anciënniteit;
 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 een diploma gegradueerd verpleegkundige of bachelor in de verpleegkunde met een
bijkomend visum in bezit (FOD Volksgezondheid).
 Je hebt een blanco uittreksel strafregister.
Plaats tewerkstelling
Woonzorgcentrum Exalta | Sint-Jozef
Molenaarsstraat 34
9000 Gent
www.sintjozef-gent.be
Interesse?
 Stuur je motivatiebrief naar Dhr. Johan Banneel, Regiodirecteur: johan.banneel@exalta.be
 Voor meer informatie, neem telefonisch contact op met Dhr. Johan Banneel: 09 265 81 20
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