NACHTZORGKUNDIGE OF VERZORGENDE – De Ceder
(22 uur) - vervangingscontract
Wie zijn wij
Zorgdorpen is een organisatie voor personen met een zorgvraag. Onze cliënten wensen vanuit een specifieke zorgvraag permanent of tijdelijk ondersteund
worden. Dialoog, gelijkwaardigheid en respect, staan centraal in onze omgang met elkaar. We zijn uitdagend en aanklampend. We zijn creatief, we durven
ondernemen, we investeren in verbondenheid en we zijn heel erg wendbaar. Door de jaren heen hebben we heel wat professionele kennis vergaard in de
zorg en het managen van organisaties.
De Ceder is er voor iedereen en biedt heel wat mogelijkheden in verblijf: herstel met zorg, vakanties met zorg, jeugdverblijf en een algemeen hotel voor
iedereen. Verder zijn er mogelijkheden om seminaries en vergaderruimtes te reserveren en beschikken wij over een goed restaurant, taverne en een
streekbierencafé. Tevens kunt u bij ons terecht voor een uitgebreide welness in de vorm van arrangementen, sauna en jacuzzi.

Functie beschrijving
Je staat in voor de nachtzorg en het algemeen welzijn van onze cliënten. Zorg op maat staat hierbij centraal. Betreft zowel actieve als slapende nacht. Jouw
werktijden zijn wisselend tussen 19u en 8u.
Kerntaken:
 Zorgkundige taken uitvoeren bij de cliënt in het herstelverblijf
 Observeren en rapporteren van de noodzakelijkheden over de cliënt aan andere diensten
 Op een juiste agogische manier omgaan met de cliënten
 Samenwerken met betrokken actoren binnen het zorggebied en horeca
 Op een constructieve manier een zorgplan opstellen en uitvoeren
 Algemene schoonmaak- en opruimwerkzaamheden, afwas

Functie vereisten










Je hebt een diploma verzorgende of zorgkundige
Je bent flexibel
Je hebt zin voor initiatief
Je hebt goede communicatieve (verbaal en schriftelijk) en sociale vaardigheden
Je hebt zin voor veiligheid, orde, nauwgezetheid en verantwoord omgaan met materiaal
Je getuigt van kwaliteit- en klantgerichtheid
Je hebt een zelfsturende en kritische instelling, en je weet prioriteiten te stellen
Je bent gericht op samenwerking en netwerking
Je kan zowel structuur hanteren als bieden

Wij bieden







Uitdagende job in een menselijke en dynamische werkomgeving
Locatie: De Nieuwe Ceder (Deinze)
Vervangingscontract – zo snel mogelijk starten
Aantal uren per week: 22u
Verloning conform cfr barema 319.01, en behoud van opgebouwde rechten
Concrete ondersteuning bij het uitvoeren van je opdracht.

Hoe solliciteren
Stuur jouw CV en motivatie naar sara.gilles@zorgdorpen.be of per post naar HRM dienst Zorgdorpen, Burgemeester Van Gansberghelaan 83, 9820
Lemberge. Voor vragen omtrent de functie en/of procedure kunt u terecht bij Roos Strobbe – roos.strobbe@zorgdorpen.be

