THUISZORGKUNDIGE
Wat houdt de functie in?
Onze dienst Thuisverpleging breidt zijn team uit met zorgkundigen!
Voor deze deeltijdse (20/38sten) functie word je ingezet voor een combinatie van ochtend- en
avondshiften (inclusief weekends). De voormiddagshift start rond 7uur en eindigt rond 11 uur. De
avondshift loopt van 17.30 tot 21.30 uur of van 18 tot 22 uur.
Zin om bij ons aan de slag te gaan als thuiszorgkundige?
Als thuiszorgkundige kom je dagelijks binnen in de persoonlijke thuissfeer van de klant/patiënt. Dat is
een bevoorrechte rol en dat geeft je meteen de kans om een warme vertrouwensrelatie op te bouwen.
Je zet je dagdagelijks in om onze patiënten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten
wonen. Door de patiënt in zijn totaliteit te benaderen en hierbij zorg op maat te bieden, willen we de
levenskwaliteit van de patiënt behouden. We streven hierbij ook naar een verbetering van die
levenskwaliteit met extra aandacht voor de mantelzorger en doen dit in samenwerking met de huisarts
en eventueel andere professionele hulpverleners. We zorgen voor een correcte infodoorstroming
wanneer de patiënt tijdelijk of permanent in een ziekenhuis, kortverblijf of binnen een
woonzorgcentrum opgenomen wordt. Door de noden en behoeften in kaart te brengen, zetten we in
op zorg op maat. Om onze thuiszorgkundigen te ondersteunen voorzien we een coach en
verpleegkundigen om ze bij te staan bij het bieden van zorg die voldoet aan de nodige kwaliteitseisen.
We zoeken thuiszorgkundigen met een warm hart en uiteraard ook professionalisme. We kiezen er
bewust voor om tijdens een dienstronde voldoende quality-time te bieden aan onze klanten. Een goeie
verzorging is uiteraard van groot belang, maar wij bieden net dat extraatje meer: tijd, een hartelijke
babbel en … een hartverwarmende lach. Als zorgkundige zal je persoonlijk gecoacht worden en kan
je steeds terugvallen op een verpleegkundige coach met een jarenlange ervaring in het werkveld. We
zetten ook in op continue opleiding en vorming, zowel intern als extern, en hechten veel belang aan
goede relaties en een voortreffelijke samenwerking met andere zorgverleners zoals huisartsen,
kinesitherapeuten, apotheker, dagverzorgingscentra ,zorgcoördinator, zorgcoaches en sociale
diensten van het ziekenhuis.
Zou jij graag werken als thuiszorgkundige, maar ben jij op zoek naar meer dan een deeltijdse
invulling? Laat het ons zeker weten. Zo kunnen we je in de toekomst contacteren bij nieuwe
opportuniteiten.

Verwachtingen


Je bent in het bezit van een visum zorgkundige en een rijbewijs.



Je ben snel en flexibel inzetbaar.



Je hebt voldoende rij-ervaring als chauffeur zodat je je planning kan halen.



Je bent klantgericht en zorgt met de glimlach voor nauwgezette en flexibele dienstverlening.



Je hebt bezieling en verantwoordelijkheidszin, bent een teamplayer, leerbereid, stressbestendig en
communicatief.

Bieden


Wij bieden je een contractuele overeenkomst om zo snel mogelijk te starten en (voorlopig) tot
eind september 2018 voor 20/38sten (verlenging mogelijk).



Verloning: Barema C1-C2: voor een contract van 20/38sten start je met een bruto verloning
van €994.49 (zonder haard- en standplaatsvergoeding en extra prestaties)



Extra prestaties:
o

zaterdagprestaties (26%)

o

zondagprestaties (56%)

o

toeslag voor onderbroken dienstprestaties (50% verschuldigd voor een dienst die
gedurende 4 opeenvolgende uren op onderbroken wordt. Die toeslag wordt
toegekend voor alle verrichte prestaties).

o

avondprestaties (20% - tussen 19u en 20u) bovenstaande toeslagen zijn niet
cumuleerbaar, de hoogste telt.



Dienstwagen: mogelijkheid tot privégebruik (wordt geregeld in het wagenreglement)



Extra legale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding en terugbetaling openbaar vervoer,
gratis hospitalisatieverzekering (na 6 maanden bij een contract van bepaalde duur)





Persoonlijke ICT-middelen:
o

smartphone met € 10 belkrediet en een data abonnement tot max. 2 GB

o

portable device

Verlofstelstel:
o

26 dagen + 11 wettelijke feestdagen

o

recht op arbeidsduurvermindering vanaf 45 jaar

Solliciteren
Solliciteren doe je door hier te klikken.
We zoeken iemand die snel kan starten. Wij screenen alle sollicitaties en plannen de
selectiegesprekken daarom systematisch in.
Van zodra we een geschikte kandidaat vinden, wordt deze vacature afgesloten.

