1,75 Zorgkundigen (dag - C1-C2)
Woonzorgcentrum De Boomgaard (OCMW LangemarkPoelkapelle)
Het woonzorgcentrum is een gemeenschappelijke woon- , zorg- en leefomgeving
voor zorgafhankelijke ouderen. De sfeer is familiaal en huiselijk. Onze houding is
gastvrij naar de familie en bekenden van de bewoners. We willen een open huis zijn
waar de bewoner en de mensen uit zijn vroegere leefomgeving het gevoel krijgen
van thuis te zijn of thuis te komen.
Via een professionele bedrijfsvoering bewaken we niet alleen een kwaliteitsvolle
dienstverlening, maar werken we ook aan het betaalbaarheid voor de gebruiker en
creëren we beleidsruimte voor toekomstgerichte initiatieven.

Functieomschrijving
Je staat, samen met je collega’s, in voor de totaalzorg van de bewoner in een
aangename, huiselijke sfeer.
We verwachten van jou het volgende:
•
•
•
•
•

Uitvoeren van verzorgende taken.
Oog hebben voor en rekening houden met de sociale noden van iedere
bewoner met het oog op het creëren van een dienstbare en zorgzame sfeer.
Instaan voor taken van administratief/ logistieke of praktische aard.
Verantwoord gebruik van materialen.
Instaan voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een
optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.

Profiel
Diploma
•

Diploma zorgkundige en over visum als zorgkundige beschikken

Jobgerelateerde competenties
•
•
•
•
•
•
•
•

Je kan samenwerken.
Je hebt een groot inlevingsvermogen.
Je mondelinge communicatie verloopt vlot.
Je kan zelfstandig werken.
Je werkt kwaliteitsvol, veilig en ordelijk.
Je bent flexibel.
Je bent loyaal en integer.
Je vindt zelfontwikkeling belangrijk.

Werkervaring
Boven ervaring speelt je omgang met bewoners en collega’s een belangrijke rol.

Aanbod
Je komt terecht in een dynamisch woonzorgcentrum waar de mens, zowel bewoner,
bezoeker als werknemer, centraal staat.
Wij bieden je een boeiende job met een loon volgens de wettelijke barema’s (C1C2). Daarnaast heb je tal van andere voordelen zoals maaltijdscheques
(6euro/dag), 26 verlofdagen, eindejaarspremie, fietspremie en terugbetaling
openbaar vervoer.
Wij selecteren op basis van competenties ongeacht leeftijd, origine, geslacht, ... .

Contract
•
•

Contract van onbepaalde duur, eventueel tijdelijk ter vervanging van een
collega die afwezig is wegens de opleiding tot verpleegkundige
Uurregeling bespreekbaar

Plaats tewerkstelling
WZC De Boomgaard
Lekkerboterstraat 1
8920 Langemark-Poelkapelle

Wil je wat meer weten?
Bezoek onze website: www.zorgcampusdeboomgaard.be - Bel ons: 057 / 49 08 30
en vraag naar Matthias Vanderhauwaert - Mail:
matthias.vanderhauwaert@langemark-poelkapelle.be

Geïnteresseerd?
Stuur je CV, diploma + visum en motivatiebrief ten laatste op 25 september 2019
naar personeelsdienst@langemark-poelkapelle.be.
Voldoe je aan de selectievoorwaarden?
Dan word je uitgenodigd voor een schriftelijke en mondelinge selectietest.
De schriftelijke proef is een thuisopdracht.
Deze wordt per mail verstuurd op woensdag 2 oktober 2019, samen met de
uitnodiging voor de mondelinge proef.
De thuisopdracht wordt verwacht tegen maandag 7 oktober om 8 uur ’s morgens.
De mondelinge selectietest vindt plaats op donderdag 10 oktober 2019.
Om geslaagd te zijn voor het geheel moet je ten minste 50 % van de punten
behalen op de schriftelijke proef, 50 % op de mondelinge proef en 60 % in het totaal.
Geslaagde kandidaten worden opgenomen in de wervingsreserve gedurende de
periode van 3 jaar.

