Binnen het samenwerkingsverband Woonzorgnet Dijleland werken De Wingerd, Dijlehof, Keyhof en Ter
Meeren samen aan een deskundig zorgaanbod voor valide, zorgbehoevende en dementerende ouderen.
Meer dan 420 zorgverstrekkers geven dagelijks het beste van zichzelf in een sfeer van respect en openheid.
Ter versterking van ons team in WZC Dijlehof zoeken we een (m/v):

Verpleegkundige (deeltijds) voor de nacht
(onmiddellijke indiensttreding)

Functie






Samen met het hele zorgteam bied je professionele zorg op maat van de bewoner, met oog voor het creëren
van een aangename leefomgeving
Je besteedt actief aandacht aan het psychisch welbevinden en de sociale noden van de bewoner met respect
voor ieders geloofsbeleving en levensovertuiging. Zo bouw je een vertrouwensband uit met de bewoner en zijn
familie
Je communiceert pro-actief met collega’s, artsen, om een professionele zorgverlening te realiseren. Je
rapporteert nauwkeurig schriftelijk relevante informatie via het elektronisch zorgdossier
Je levert je eigen bijdrage aan het bevorderen van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg via het volgen van
opleiding en het meedenken met de organisatie en/of via het referent stellen in een verpleegkundig
deeldomein

Profiel






Je beschikt over een diploma verpleegkunde en hebt een bijzondere affiniteit met ouderenzorg
Zorg, respect en leren komen tot uiting in je dagelijks werk
Je kan vlot samenwerken in een team en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
Je kan overweg met de computer of bent bereid je hierin bij te scholen
Flexibele werkuren vormen voor jou geen probleem

Wij bieden







Een open en informele cultuur die hand in hand gaat met professionalisme
Een uitdagende en gevarieerde job waar je langdurige relaties kan opbouwen met bewoners en collega’s
Een contract van onbepaalde duur, verloning volgens de wettelijke barema’s (inclusief eindejaarspremie en
attractiviteitspremie), maaltijdcheques en vergoeding woon-werkverkeer/fietsvergoeding/gratis
netabonnement De Lijn bij woonwerkverkeer met de bus.
Aandacht voor de combinatie werk-gezin
Interne en externe opleidingsmogelijkheden die je de kans bieden om professioneel te groeien

Je komt terecht in een fantastisch team dat openheid, vriendelijkheid en collegialiteit hoog in het vaandel draagt!

Interesse?
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of handicap.

Stuur vandaag nog je motivatiebrief en CV naar
WZC Dijlehof t.a.v. Ingrid Van Thuyne, Minderbroedersstraat 9b te 3000 Leuven
E-mail: Ingrid.VanThuyne@dijlehof.be . Telefoon: 016/29 31 42
Meer informatie op www.dijlehof.be en www.woonzorgnet-dijleland.be
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