VERZORGENDE THUISZORG
LOKAAL BESTUUR WUUSTWEZEL

Deeltijds (20u)
Vervangingscontract (optie vast)
Niveau C1-C2 of D1-D2-D3
Sociaal Huis - Gooreind

Wat houdt de functie juist in?
We zoeken een gemotiveerde medewerker die ons team van gezinsverzorg(st)ers binnen de thuiszorgdienst komt versterken!
Hij/zij staat in voor de verzorgende en huishoudelijke taken. Onze cliënten zijn gezinnen, invaliden of oudere mensen die nog in hun eigen huis wonen.
We zoeken iemand met een warm hart die naast de verzorging ook de nodige aandacht geeft aan de bewoner(s).
Het gaat om een deeltijds vervangingscontract met de mogelijkheid van een vast contract op termijn.

Wie komt in aanmerking?
Je bent een hulpvaardige en vriendelijke collega die graag voor andere mensen zorgt • iemand met een diploma
secundair onderwijs richting personenzorg of een bekwaamheidsattest van polyvalent verzorgende • iemand die
zelfstandig kan werken • iemand die met de fiets, auto of brommer tot bij de mensen geraakt (in Wuustwezel).

Wat bieden wij jou aan?
Wij bieden je werk dicht bij huis, in een mooie groene werkomgeving. Je komt terecht in een hartelijk team met fijne
collega’s.
Bovenop je loon krijg je nog maaltijdcheques, fietsvergoeding en een hospitalisatieverzekering (na 12 mnd).
Voor prestaties buiten de normale werkuren, zijn er bijkomende vergoedingen voorzien.

Interesse voor deze boeiende uitdaging?
Kom jij onze ploeg versterken? Solliciteren kan door je brief, cv, een uittreksel uit het strafregister én een kopie van je diploma te bezorgen aan de
personeelsdienst: personeel@wuustwezel.be voor 20 januari 2021.

Selectieproeven
De selectieproef vindt plaats op donderdag 11 februari 2021.

Wervingsreserve
Alle geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen voor een duurtijd van 3 jaar.

Meer info
Contacteer Johanne verantwoordelijken thuiszorg, op 03 633 52 10. De volledige aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en het
examenprogramma zijn terug te vinden op www.wuustwezel.be of te bekomen op de personeelsdienst, personeel@wuustwezel.be.

