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De vzw Seniorenzorg Heilige Familie in Deerlijk
Samen met onze 159 bewoners richten we een aangename en
zorgzame woon- en leefomgeving in. We verzorgen ook de bewoners
van 43 assistentiewoningen, en verwelkomen dagelijks een 8-tal
mensen in het centrum voor dagverzorging.
Wij hechten een groot belang aan kwalitatieve zorg en deskundigheid
van onze medewerkers. Daar hoort voor ons ook authentieke
aandacht en verbinding bij. In onze werking streven we ernaar om zo
veel mogelijk te vertrekken bij wat de bewoner wil. Deze visie werken
we verder uit in de komende jaren.
Wij mikken op de betere talenten met een hart voor de ouderenzorg.
Om onze zorgteams te versterken zijn wij op zoek naar:

ZORGKUNDIGE m/v
langdurig vervangingscontract met optie vast contract
Jouw functie
Als zorgkundige maak je deel uit van een dynamisch multidisciplinair zorgteam. Je staat mee in voor de
hygiënische zorg bij de bewoners, begeleiding bij het maaltijdgebeuren en biedt hulp bij alle aspecten
van het wonen en leven van een bewoner in een WZC.

Je bent
•
•
•
•
•
•
•

in het bezit van het diploma van zorgkundige
in het bezit van een RIZIV-attest als geregistreerde zorgkundige (of aangevraagd)
gemotiveerd om zich in te zetten voor hulpbehoevende bejaarden
sociaal en communicatief vaardig om vlot in team te kunnen werken
goed in de omgang met bewoners en hun familie
iemand met zin voor verantwoordelijkheid en kan zelfstandig werken
iemand met een flexibele arbeidsingesteldheid (o.a. weekendwerk om de twee weken, wisselende
shiften …)

Wij bieden
•
•
•
•
•
•
•
•

loon (en toeslagen) volgens de barema’s uit de sector
aantoonbare en relevante anciënniteit kan overgenomen worden
maaltijdcheques
fietsvergoeding
gezinsvriendelijk uurrooster (bijna geen gesplitste diensten)
goede en gestructureerde opvang en begeleiding
integratie in een aangenaam zorgteam
kansen op vorming en opleiding.

Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae stuurt u op naar de vzw Seniorenzorg Heilige Familie, Dammeke
3 te Deerlijk ter attentie van mevrouw Els Vervaeke, diensthoofd bewonerszorg, of via e-mail naar
info@seniorenzorgdeerlijk.be.

