Home St-Fransiscus in Kluisbergen zoekt een ergotherapeut
Dienst: Zorgteam
Adres: Kwaremontplein 41
9980 Kluisbergen
T:

055/388686

mail: hr@homestfranciscus.be
info: https://www.homestfranciscus.be/

Dienstbespreking:
Voor een vervanging in ons team De Kluis zijn we op zoek naar een
gemotiveerde collega met een hart voor zorg. Samen met je collega’s uit
de andere disciplines sta je mee in voor de dagelijkse zorg- en
dienstverlening en voor het wonen en leven van de bewoners op onze
gastverblijven Hortensia & Capucine. Concreet werk je samen met het
team aan een bewegings- animatie-, activiteiten-, en belevingsaanbod,
gericht op het welbevinden van de bewoners. Daarnaast zorg jij voor het
vergroten of behouden van de psychische, fysische en sociale
mogelijkheden van zorgbehoevende ouderen. Je geeft advies, je
stimuleert en activeert bewoners, je vergroot hun comfort en leert hen
nieuwe handelingen aan, rekening houdend met hun mogelijkheden en
beperkingen.
Je voelt je betrokken op de werking van een woonzorgcentrum, en je
open en klantgerichte instelling maakt dat je ook bereid bent om je
regelmatig flexibel te organiseren voor een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Profiel en verwachtingen:
Je genoot een opleiding ergotherapie. Je beschikt eventueel al over wat
praktijkervaring in de ouderenzorg en je bent in staat om je snel te
integreren in de cultuur en werking van ons woonzorgcentrum. Je werkt
enthousiast en collegiaal, ook op drukke momenten, en je haalt energie
uit overleg met/ondersteuning van/advies aan andere collega’s uit de
verzorging of paramedici. Je kan vlot overweg met bewoners, families en
collega’s waarmee je frequent contact hebt.

Jobtime:
Halftijds

Aan te bieden contract:
We bieden een deeltijds vervangingscontract aan van januari tot eind
augustus 2019. Je zal als ergotherapeut samenwerken met de collega s
van de toegewezen gastverblijven. Uiteraard kan je rekenen op coaching
door de hoofdverpleegkundige en welzijnscoördinator. Je loon is in
overeenstemming met de afspraken in de sector; het uurrooster wordt
bepaald in onderling overleg.

Opmerkingen:
Mail ons voor 31 december 2018 een motivatiebrief en duidelijk
CV solliciteren@homestfranciscus.be.
Indien je kandidatuur wordt weerhouden, zullen wij jou uitnodigen voor
een gesprek.
Voor meer informatie neem je telefonisch contact (055-38 86 86) en
vraag je naar dhr. Pascal Paret, welzijnscoördinator.
- Uiterste datum: 31/12/2018

