OCMW Zottegem gaat over tot de aanwerving van

5 tijdelijke Zorgkundige (m/v/x)
voltijdse aanstelling voor bepaalde duur
Functie
•

Je staat garant voor een stipte en deskundige zorgverlening;

•

Je werkt mee aan het creëren van een thuis voor de bewoner;

•

Je staat in voor de correcte administratie rond de zorgverlening;

•

Je werkt nauw samen in een multidisciplinair team, waar ook jouw inbreng belangrijk is.

•

Je geeft de bewoner een luisterend oor en steun/begrip in moeilijke momenten.

•

Je werkt nauw samen met de verpleegkundigen en zorgkundigen.

Profiel
•

Je bent in het bezit van een diploma zorgkundige of daarmee gelijkgesteld onderwijs (of
laatstejaarsstudent in een zorgkundige richting) en in het bezit van een visum om als zorgkundige
aan de slag te gaan (of nog aan te vragen als laatstejaarsstudent);

•

Je kan zowel zelfstandig als in teamverband taken uitvoeren;

•

Je beschikt over goede sociale vaardigheden;

•

Je bent flexibel ingesteld;

•

Je hebt een groot hart voor senioren en zet hen op de eerste plaats.

•

Je bent bereid tot onregelmatige prestaties (weekends, vroege shift)

•

Je hebt zin voor initiatief, je bent ordelijk en stipt

•

Je hebt het hart op de juiste plaats: je bent begaan met de cliënten en hun omgeving

Aanbod
Een tijdelijke job in een boeiende werkomgeving die het welzijn van haar medewerkers stimuleert met een
aantrekkelijk loon (volgens IFIC barema 11) en extralegale voordelen:
•

Eindejaarstoelage in november en dubbel vakantiegeld in mei

•

Maaltijdcheques van 4,50 euro

•

Ecocheques t.w.v. 200 euro (pro-rata deeltijds)

•

2de pensioenpijler 3,5 % (pensioenopbouw via werkgever)

•

Premies (geboorte, huwelijk, overlijden, pensioen), tussenkomsten in medische kosten (ook voor
gezinsleden) en allerlei kortingen (voordelenwebsite)

•

Fietsvergoeding van 0,24 euro/km

•

100% terugbetaling openbaar vervoer

•

Gratis Hospitalisatieverzekering (en gunstige tarieven voor gezinsleden)

•

Gunstige verlofregeling (26 dagen)

•

Relevante anciënniteit wordt volledig overgenomen.

Interesse?
Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij de personeelsdienst via vacature@zottegem.be of
09 364 64 74. Solliciteren kan tot en met dinsdag 05 juli 2022 om 12u00 door volgende vijf documenten
ofwel elektronisch te bezorgen via vacature@zottegem.be ofwel via afgifte aan het onthaal van
Administratief Centrum Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem, elke werkdag toegankelijk
van 09u00 tot 12u00, t.a.v. dienst “personeel & Organisatie”: 1) motivatiebrief, 2) cv, 3) kopie van het
gevraagde diploma of gelijkgestelde onderwijs 4) visum en 5) een recent uittreksel uit het strafregister
(model 1 - niet ouder dan 3 maand).

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender (identiteit en –expressie), afkomst, leeftijd, geaardheid,
handicap of chronische ziekte. Stel je nu kandidaat en bouw mee aan het diverse Zottegem van morgen!

