
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verpleegkundige voltijds of halftijds  

Omschrijving 

De woonzorgcentra van onze partner zijn een warme, zonnige thuishaven. Ze bieden er onze 
bewoners en hun familie gouden jaren. Het is een plek waar iedereen, met respect voor ieders 
persoonlijkheid, een zinvolle oude dag kan beleven. Menselijkheid en vriendschap vormen 
daarvoor de basis. Onze klant staat garant voor een kwalitatieve zorg, om deze te verzekeren zijn 
wij op zoek naar een verpleegkundige 

Je verantwoordelijkheden 

 

• Als gedreven verpleegkundige heb je een hart voor ouderen.  

• Je job is heel divers.  

• Samen met je collega’s sta je in voor de verzorging van de bewoners en zet je de medicatie 
klaar.  

• Je doet de verzorgingstoer van 2 afdelingen en volgt ook de meldingen van  de 
assistentiewoningen op.  

• Je doet er alles aan opdat onze bewoners zich thuis voelen, altijd met respect voor ieders 
eigenheid, behoeften en privacy.  

• In een multidisciplinair team bieden ze de beste zorgen en creëren ze een veilige thuis. 

 

Je profiel 

 
• Als bachelor of gegradueerde in de verpleegkunde/vroedkunde werk je graag met ouderen en 

doe je er alles aan om hen een zo goed mogelijke levenskwaliteit te garanderen. 
 

• Je hebt een actieve belangstelling in de ouderenzorg. 
 

• Je legt gemakkelijk contacten. 
 

• Je bent flexibel ingesteld. 
 

• Je neemt graag initiatief en je ziet wat moet gebeuren. 
 

• Je bent stipt, werkt goed in een team en stelt de bewoner altijd centraal
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Hun aanbod 

 

• Deeltijds of voltijdse vaste job! 
 

• Een boeiende job in een leuke werksfeer! 
 

• Hun werkroosters worden op een democratische manier opgesteld op basis van 
wensroosters 

 

• Dankzij tal van opleidingen blijf je up-to-date in je vak- of interessegebied. 
 

• Je krijgt een competitieve verloning volgens IFIC-barema. 
 

• Overname van alle relevante anciënniteit 
 

 

Solliciteer nu 

joyce@pa-recruitment.be 0490/11 24 38 

www.pa-recruitment.be 
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