VERPLEEGKUNDIGE VOOR WZC KEIENHOF
met aanleg van een wervingsreserve voor de duur van drie jaar

Als verpleegkundige in het Woonzorgcentrum Keienhof sta je in voor de integrale zorg aan de residenten,
om hun gezondheid en welzijn te behouden. Samen met een multidisciplinair team van verpleegkundigen,
verzorgend personeel, kinesisten en artsen bied je een totale zorg op vlak van hygiëne, gezondheid,
welzijn en voeding. Je brengt schriftelijk verslag uit, zo nodig aangevuld met een mondelinge toelichting.
Jouw integere en empathische manier van werken stelt de resident centraal om zo tot een hoogwaardige
kwaliteitszorg te komen.
JOUW PROFIEL
• Je behaalde een bachelordiploma verpleegkundige
of bent een gebrevetteerd verpleegkundige of
gegradueerd verpleegkundige van het hoger
beroepsonderwijs HB05.
• Je hebt een goede kennis van de verschillende
domeinen van de verpleegkunde en ziektebeelden.
• Je hebt een goede kennis van de verplegings- en
verzorgingstechnieken, ervaring met geriatrie is
een pluspunt.
• Je bent kwaliteitsgericht, integer en stelt de
resident centraal.
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en
toont veel respect voor de residenten.
• Je hebt een positieve en enthousiaste
ingesteldheid, neemt initiatief en kan zelfstandig
werken.
• Je detecteert probleemsituaties en lost deze op
een zelfstandige manier op.
• Je bent bereid te werken volgens een variabel
uurrooster.
• Je bent bereid om je permanent bij te scholen.
• Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is
met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
en je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
• Je verblijft wettig in België en je hebt algemene
toegang tot de arbeidsmarkt.
• Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis
opgelegd door de wetten op het gebruik der talen
in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
• Je slaagt voor de selectieprocedure: de
selectiecommissie zal de ingediende cv’s en
motivatiebrieven screenen en enkel een grondig
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sollicitatiegesprek voeren met de kandidaten die
geacht worden het meest geschikt te zijn voor de
functie.
AANBOD
• Een voltijdse of deeltijdse (50 % of 80 %)
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een
salarispakket in de weddeschaal volgens de IFICbarema’s IFIC 14 of 14b (meer info: www.if-ic.org/nl).
• Maaltijdcheques (8 euro/dag),
hospitalisatieverzekering, extralegaal pensioen, 26
dagen jaarlijkse vakantie, gratis woon-werkverkeer
met het openbaar vervoer, fietsvergoeding en
ecocheques.
• Relevante ervaring en anciënniteit worden in
aanmerking genomen.
Specifieke vragen kan je stellen via
aanwervingen@tienen.be.
SOLLICITEREN?
Kriebelt het om aan de slag te gaan? Stel je
kandidaat met een cv, een motivatiebrief, een kopie
van het vereiste diploma en een recent uittreksel uit
het strafregister (max. 3 maanden oud). Sollicitaties
moeten aan de dienst hr bezorgd worden via het
formulier op www.tienen.be/sollicitatieformulier.
Kandidaturen die niet voldoen aan de voorwaarden
worden niet aanvaard.

