Huize Walden is een zorg-onderneming voor personen met een zorgvraag. We bieden al
meer dan 40 jaar kwalitatieve en individuele zorg aan zorgvragers

Huize Walden zoekt:
1 verpleegkundige (m/v)
Wat houdt je job in?:
•
Je biedt de cliënten van Huize Walden kwalitatieve verpleegkundige zorg
•
Je stuurt dagelijks het team van zorgkundigen aan
•
Je werkt nauw samen met je collega’s en de zorgmanager
•
Je overlegt regelmatig met huisartsen en andere thuiszorgdiensten
•
Je bent het zorg-aanspreekpunt voor bewoners en hun netwerk
•
Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke en administratieve opvolging van de
Cliëntendossiers inzake zorg
•
Je neemt deel aan het interdisciplinair overleg
•
Je begeleidt studenten verpleegkunde en zorgkunde
•
Je werkt in te bespreken uurrooster, inclusief tijdens het weekend en feestdagen
Wat verwachten we van jou?
•
Je draagt de kerncompetenties van Huize Walden uit: Respect, Samenwerking en
Kwaliteitsbewust werken
•
Je hebt een bachelor of HBO5 diploma verpleegkunde
•
Je hebt het hart op de juiste plaats: je bent begaan met de cliënten en hun omgeving
•
Je hebt een bijzondere voorkeur om te werken met personen met een beperking
•
Je overlegt graag met onze zorgpartners en met de familie van de cliënt
•
Je werkt graag zelfstandig
•
Je bent bereid om professioneel mee te ontwikkelen binnen de sterk evoluerende
gezondheidszorg
•
Je beschikt over een goede teamgeest en bent collegiaal
•
Je hebt zin voor initiatief, je bent ordelijk en stipt
Wat hebben wij jou te bieden?
•
Contract van onbepaalde duur (jobtime in overleg)
•
Fietsvergoeding
•
Hospitalisatieverzekering
•
Aantrekkelijke verlofregeling
•
Een aangename en professionele werksfeer
•
Een zeer uitdagende job in een organisatie die voor heel wat vernieuwing en
uitbreiding staat
•
Wedde volgens barema 319.01, rekening houdend met diploma en opgebouwde
anciënniteit als bediende
Bij interesse kan u een gemotiveerde sollicitatie met CV bezorgen voor 9 juni 2019 aan:
Huize Walden vzw tav Kristel Tijsmans, zorgmanager
Sint Pauluslaan 12 2390 MALLE.
Kristel.tijsmans@huizewalden.be
huize walden vzw
Sint Pauluslaan 12
2390 Malle

T. 03 312 23 92
info@huizewalden.be
ondernemingsnummer 0409 821 832

