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VACATURE ZORGKUNDIGE
WERKEN BIJ DE ZORGGROEP H. HART
Zorggroep H. Hart is een zorgbedrijf met meer dan 1.000 personeelsleden actief in de regio West- en Oost
Vlaanderen. We beschikken over een brede waaier aan dienstverlening o.a. in de ouderenzorg, kinderopvang,
gehandicaptenzorg, thuiszorg en zorg aan huis met dienstencheques.
We bieden tal van mogelijkheden voor een aantrekkelijke loopbaan in zorg en welzijn. Daarom besteden we veel
aandacht aan een gezond evenwicht tussen werk en gezin. Onze medewerkers krijgen ook tal van mogelijkheden
tot vorming en opleiding. Daarnaast bieden we een uitgebreid pakket van extralegale voordelen, waaronder
toegang tot de fitnessruimte, het kapsalon en het schoonheidsinstituut. Op de campus in Kortrijk hebben we een
eigen bistro Buda Kitchen en takeaway ALTA waar onze medewerkers gebruik kunnen van maken.
Zorggroep H. Hart heeft 3 campussen in West-Vlaanderen: Kortrijk, Roeselare en Beveren-Leie.

INHOUD VACATURE
FUNCTIEOMSCHRIJVING







Verzorgende taken: uitvoeren van de hygiënische zorgen, transferthulp, incontinentiezorg, hulp en toezicht
rond voeding, begeleiding van personen met dementie, zorg bij overlijden, … alsook observeren en
rapporteren van de toestand van de bewoner.
Uitvoeren van activiteiten (KB 12 januari 2006) onder toezicht van de verpleegkundige en binnen een
gestructureerde equipe.
Psychosociale taken: opvolgen en sturing zodat de bewoner zich goed kan ontplooien in de groep en een
optimale relatie kan behouden met de familie en omgeving.
Administratieve taken: bewonersdossier, overdracht van informatie, verschillende formulieren op de
gepaste manier gebruiken.
Stimuleren van de bewoners om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten.

PROFIEL





Kennis: een goede algemene kennis van de oudere en zijn leefwereld is belangrijk.
Vaardigheden: omgang met de bewoners, verantwoordelijkheidszin dragen, zelfstandig kunnen werken,
psychische draagkracht bezitten om in een stresserende situatie te kunnen werken met een emotionele
stabiliteit, handelen vanuit een persoonsgerichte benadering.
Attitude: Grondhouding bij omgang met de oudere en familie: tactvol, geduldig, vriendelijkheid, beleefdheid,
luisterbereidheid, inleving in de leefwereld van de bewoner, belevingsgericht werken. Een animatieve
ingesteldheid is een must! Eerlijk, betrouwbaar en behulpzaam in de omgang naar collega’s. Aandacht
hebben voor de kwetsbare en zwakke mens.

MEER INFORMATIE
Solliciteren kan via e-mail naar vacature@h-hart.be.
Meer informatie:
T 056/321.295 of 056/321.199 ( Stephanie Vanden Berghe en Stefanie Vervalle – Stafmedewerker HR )

