Verpleegkundigen - regio Vlaams-Brabant
ORPEA is één van de grootste aanbieders in de sector van de woonzorgcentra en
assistentiewoningen in België met een internationaal karakter.
Met een netwerk van meer dan 61 vestigingen en 7387 bedden zijn wij een gevestigde waarde en
dit alles met een hart voor ouderenzorg. Naast onze Belgische vestigingen tellen wij ook meerder
vestigingen gespreid over heel Europa. Frankrijk, Spanje, Italie, … zijn slechts enkele van de
landen waar u onze enthousiaste medewerkers kan treffen.
Onze steeds groeiende onderneming is steevast op zoek naar medewerkers om samen te
sleutelen aan het Orpea-verhaal en onze visie verder uit te bouwen.
Durf jij het aan om deel uit te maken van een dynamisch team? Heb jij zin om te vertoeven
in een gezellige en huiselijke werkomgeving ?
Maar nog belangrijker : Ben jij klaar om het lichtpunt te zijn en de beste vriend te worden
van onze helden op pensioen?
Dan ben jij de persoon die we zoeken !

Verpleegkundigen - regio Vlaams-Brabant

Functieomschrijving
Ter versterking van prachtige residenties te Vlaams-Brabant (regio Leuven, Groot-Bijaarden,
Vilvoorde, Zaventem en Halle) zijn wij momenteel naarstig op zoek naar verschillende

●
●
●

Je staat tevens in voor de communicatie naar de bewoners en diens familie als het gaat
over de zorgverstrekking.
Je verzamelt alle nodige info van de bewoner inzake het welzijn en de gezondheid en
adviseert waar nodig
Als laatste beheer je mee de apotheek en sta je in voor de voorbereiding en de verdeling
van de geneesmiddelen.

Apply on line at https://goo.gl/HtqFkQ

Profiel
U moet in het bezit zijn van een diploma in de verpleegkunde (secundair onderwijs in de
verpleegkunde, hoger onderwijs in de verpleegkunde,…) of vroedkunde
●
●
●
●
●

U moet in het bezit zijn van een visum
U hebt zin voor verantwoordelijkheid en werkt graag binnen een multidisciplinair team
U bent dynamiek en u neemt graag initiatieven
U bent empathisch en professioneel ingesteld en hecht veel waarde aan het bieden van
een kwaliteitsvolle zorg en een warme opvang voor onze bewoners.
U beschikt over een goed teamgeest

Aanbod
Zin in ?
Wat echt telt
●
●
●
●
●
●

Dagen gevuld met geschiedkundige verhalen
Een afwisselende functie in een stimulerende werkomgeving
Dankbaarheid van de bovenste plank
Doorgroeimogelijkheden binnen een grote zorggroep in volle ontwikkeling
Ruime kansen tot bijscholing zowel op persoonlijk als professioneel vlak
Tewerkstelling in een gezellig kader

Wat er bijkomt
●
●
●
●
●
●

De stabiliteit van een vast contract
Een voltijdse/deeltijdse tewerkstelling, steeds bepreekbare planning met een goede
work/life balance tot gevolg.
Een marktconforme verloning met overname relevante anciënniteit
Een hospitalisatieverzekering
Een woon-werkvergoeding
Automatische aansluiting bij het Benefits@work-portaal

Apply on line at https://goo.gl/HtqFkQ

