In WZC Zonnehove wensen wij tijdelijk ons team te versterken met
een
voltijdse ergotherapeut of orthopedagoog (m/v)
Functie:









Gezien de doelgroep van ouderen met dementie in een vergevorderd stadium, maakt ADL een
belangrijk deel uit van de job: maaltijdbegeleiding en begeleiding van enkele bewoners bij de
uitvoering van de ochtendzorg;
In nauwe samenwerking met het team staat u mee in voor de organisatie en opvolging van de
leefgroepwerking;
U organiseert aangepaste animatie activiteiten voor een groep van bewoners of individueel;
Er wordt uitgegaan van een belevingsgerichte, warme zorgvisie;
Mee zorgen voor de levenskwaliteit en woonomgeving van bewoners;
Mee zorgen voor een aangename werksfeer, waar plaats is voor goed teamwork;
De hoofdverpleegkundige is de directe verantwoordelijke. In het team wordt er gestreefd naar een
open en loyale houding waarin samenwerking, wederzijds respect en overleg centraal staan.

Profiel:







U heeft een diploma van ergotherapeut of orhtopedagoog. Ervaring met ouderen is een pluspunt;
U hebt interesse voor de ouderenzorg en het werken met zorgbehoevende ouderen;
U hebt aandacht voor een presente zorg en neemt daarin een voorbeeldfunctie op;
Een warm hart voor ouderen en een streven om hoog kwalitatieve zorg aan te bieden typeert u;
Uw houding past binnen de christelijke visie van onze voorziening.
Wij hebben extra aandacht voor de competenties: samenwerking, bewonersgerichtheid, openheid en
betrokkenheid

Aanbod:







Contract bepaalde duur 1.07.2019 – 30.09.2019
Een aangename werksfeer in een dynamisch team;
Uurrooster: vier dagen per week & 1 weekend op de 2 te werken: 8u30 – 13u en 14u – 17u06;
Een aantrekkelijk salaris met overname van anciënniteit en met extralegale voordelen zoals
maaltijdcheques, extra dagen klein verlet, fietsvergoeding, premies voor weekend- en avondwerk,
extra beloning bij belangrijke mijlpalen in uw privéleven.
Een job in een woonzorgcentrum dat kwaliteitsvolle zorg centraal stelt en dit doe vanuit een
christelijke traditie met respect voor haar bewoners, medewerkers, familieleden en vrijwilligers.

Interesse?
Stuur snel uw cv naar Tine T’Kindt, directeur WZC Zonnehove, Loofblommestraat 4 te 9051 Sint-DenijsWestrem.

Voor bijkomende info: 0478/42.91.92 of 09/221.35.11 of e-mail: tkindtk@zonnehove.zkj.be

