Familiehulp zoekt:
Voor de regio Oudenaarde: 2 vakantiejobbers ( geslaagd zijn in het laatste jaar bachelor sociaal werk):
1 voor de periode van: 02/07/2018 tot en met 01/08/2018: 32u/week, vrij
op maandag
1 voor de periode van 16/07/2018 tot en met 15/08/2018
Voor de regio Aalst: 1 verantwoordelijke Avond- en Weekendwerk: diploma bachelor Sociaal Werk ( of
gelijkwaardig)
20 tot 28 uren per week: tijdens de week van 17 tot 22u, in het WE van 07u tot 14
22 u., contract ONBEPAALDE DUUR.
1 zorgpartner: diploma Sociaal Werk: 32u voor juli, augustus en september
1 zorgpartner: diploma Sociaal Werk: voltijds vanaf juli tot eind december 2018
Voor de regio Sint-Niklaas: 1 zorgpartner: voor juli, augustus en september: 32u/week
Voor de regio Gent: trajectbegeleider 32u/week: contract tot eind 2018

Wil je terecht komen in een warme organisatie waar je met goesting blijft werken? Dan is een job bij
Familiehulp iets voor jou!
Samen met jouw collega zorgpartners ben je verantwoordelijk voor:






Profiel









Afstemmen van de zorgverlening met de klant
Coachen en versterken van medewerkers (verzorgenden en/of huishoudhulpen)
Opmaken van een werkplanning voor medewerkers
Organiseren van overlegmomenten met medewerkers
Uitbouw, coördinatie en organisatie van gezinszorg in jouw sector.
Administratieve afwerking klanten- en medewerkersdossiers

Je hebt een bachelordiploma sociaal werk of gelijkwaardig (zie www.familiehulp.be/diploma)
Je kan vlot in team werken
Je volgt de wensen van de klant
Je bent sociaal en empathisch
Je bent resultaatgericht
Je kan het werk goed plannen en organiseren
Je denkt en werkt oplossingsgericht
Je beschikt over een eigen wagen en een rijbewijs B

Aanbod






Jouw loon wordt correct en tijdig uitbetaald
Je werkt in eigen regio
Je hebt recht op:
o Vergoeding voor verplaatsingen in opdracht
o Maaltijdcheques
o Onkostenvergoeding
o Eindejaarspremie
o Groepsverzekering
o Vakantiegeld
Je krijgt geregeld vormingen

Bijkomende informatie
Meer informatie over de functie vind je op onze website (jobs)

Solliciteren kan via www.familiehulp.be/ jobs.

