ZORGGROEP H. HART
Budastraat 30 | 8500 Kortrijk
T. 056 321 000
www.h-hart.be

POLYVALENT VERZORGENDE /
ZORGKUNDIGE
WERKEN BIJ DE ZORGGROEP H. HART
Wij zijn een erkende dienst voor Gezinszorg, reeds jarenlang actief in de zorg - en welzijnssector en vallen
onder Zorggroep H.Hart te Kortrijk. Ter uitbreiding van onze dienst zijn wij op zoek naar gediplomeerde
verzorgenden en/of zorgkundigen.

INHOUD VACATURE
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als verzorgende biedt u volgende ondersteuning aan:
-

maaltijden bereiden
boodschappen doen
wassen en lichaamsverzorging
hulp bij administratie en bankverrichtingen
begeleiden bij doktersafspraken
wassen en strijken
1/4 huishoudelijke taken zoals: afstoffen, stofzuigen,

PROFIEL







U heeft (minimaal) een diploma secundair onderwijs binnen een verzorgende richting
U werkt zorgvuldig en correct
U bent gemotiveerd en hebt zin voor verzorgende en huishoudelijke taken
U beschikt over goede sociale vaardigheden
U kan zich vlot verplaatsen binnen de regio (u beschikt over een wagen en rijbewijs B)
Enige ervaring is een pluspunt

JOBGERELATEERDE COMP ETENTIES












Opvolggegevens van de betrokkene registreren
Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel
De leefruimten en het textiel van de persoon met een zorgbehoefte onderhouden
Werken met een doelgroep: Terminaal zieken
Boodschappen doen, maaltijden klaarmaken, administratieve formaliteiten verrichten, ... voor de
persoon met een zorgbehoefte
Werken met verschillende doelgroepen: ouderen, personen met een psychische – motorische – mentale
beperking, personen met dementie
De gezondheidstoestand van de persoon met een zorgbehoefte observeren Gedragswijzigingen,
stemmingswisselingen, ... vaststellen De betrokkenen informeren (familie, arts, ...)
Helpen bij de lichaamsverzorging en de comfortzorg van de persoon met een zorgbehoefte (handen en
gezicht wassen, haarverzorging, ...)
Een persoon met een zorgbehoefte begeleiden tijdens wandelingen of verplaatsingen
Activiteiten organiseren volgens de verwachtingen en noden van de persoon met een zorgbehoefte
(maaltijden, vrije tijd, …)
Helpen bij de activiteiten van het dagelijks leven



Ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten animeren (spelletjes, lezen, ...) De persoon met een zorgbehoefte
stimuleren om deel te nemen

PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES


Klantgerichtheid

VEREISTE STUDIES



TSO 3de graad Jeugd- en gehandicaptenzorg
BSO 3de graad Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige - 7de jaar

TALENKENNIS


Nederlands (goed)

WERKERVARING


Niet van belang

CONTRACT




Tijdelijke job (met optie vast)
Deeltijds - 30 uren per week, te presteren in 6 dagen
Dagwerk + Weekend

PLAATS TEWERKSTELLIN G


Kortrijk – Roeselare – Beveren-Leie/Waregem

AANBOD







Een boeiende opdracht in de thuiszorgsector
Vlotte combinatie van werk en gezin
Goed loon volgens de barema's van de sector, aangevuld met een kilometervergoeding,
kledijvergoeding, eindejaarspremie en vakantiegeld
Samenwerking binnen een geëngageerd team
Professionele ondersteuning en bijkomende vorming
Werk in eigen streek

MEER INFORMATIE
Interesse?

Solliciteren kan door te mailen naar gezinszorg@h-hart.be of op te bellen naar 056/321 120.

