Woonzorgcentrum Huize Roborst is
gelegen in de rustige en pittoreske
dorpskom van Roborst, deelgemeente van
Zwalm. Huize Roborst streeft er naar zijn
bewoners een nieuwe thuis te geven. Om
onze zorg en begeleiding zo goed mogelijk
af te stemmen op onze bewoners, om te
stimuleren waar mogelijk en te
ondersteunen waar nodig, zijn onze
medewerkers onmisbare bondgenoten.

Verpleegkundige (vol of deeltijds)
Verwachtingen
We verwachten van jou als verpleegkundige 100% inzet voor een kwalitatieve werking van Huize
Roborst in zijn geheel. Hiervoor werk je collegiaal aan een zo humaan mogelijke hulp- en
dienstverlening binnen een zo goed mogelijke interdisciplinaire samenwerking.
Van jou wordt verwacht dat je als verpleegkundige heel zelfstandig én in teamverband uw
verantwoordelijkheid neemt voor een warme opvang en verzorging van de bewoners .
Naast een degelijke verpleegkundige zorg, zet je jou in voor het creëren van een huiselijke sfeer. Je
werkt hierbij samen met en op maat van de bewoner aan het welzijn in zijn breedste betekenis. Een
respectvolle, vriendelijke en zorgzame houding is de basis van je werk voor de bewoners en hun
familie.
Doel van de functie
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Als verpleegkundige ben je samen met jouw multidisciplinair team verantwoordelijk voor een
professionele werking in al zijn aspecten.
Je bent specifiek verantwoordelijk voor alle verpleegkundige taken in functie van het opvolgen
van de algehele gezondheidstoestand van de bewoner.
Op alle vlak neem je je verantwoordelijkheid om een kwaliteitsvol, veilig, hygiënisch en huiselijk
woon-, zorg- en werkklimaat te realiseren voor iedere bewoner.
Je bent samen met de teamcoach verantwoordelijk voor de opvolging van contacten met
familieleden en andere betrokkenen bij de zorg voor de bewoners van jouw afdeling.
Bij afwezigheid van de teamcoach ben jij de verantwoordelijke voor het aansturen en het mee
werken met een team van zorgkundigen op de afdeling
Je functioneert als een verantwoordelijke medewerker met oog voor detail en zin voor initiatief.

Vereisten
Diploma van Verpleegkundige A1 (Bachelor) of A2.
Professionele ingesteldheid.
Je werkt in een variabel uurrooster.
Aanbod
-

Vaste job, contract van onbepaalde duur, voltijds of deeltijds is mogelijk
Een uitdagende job binnen een waardengedreven dynamische organisatie met aandacht voor
een kwalitatief dienstverleningsaanbod.

-

Kansen tot persoonlijke ontwikkeling en uitbouw van inhoudelijke expertise.
Salaris volgens geldende barema’s in de sector + extra-legale voordelen.
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Interesse?
Solliciteren: schriftelijk met motivatiebrief + curriculum vitae aan
HUIZE ROBORST
Kloosterstraat 1
9630 ZWALM
t.a.v. dhr. Rotsaert Johan of via e-mail: Johan.rotsaert@huizeroborst.be

