VACATURE
Exalta vzw is voor woonzorgcentrum Exalta | Morgenster op zoek naar een:

VERPLEEGKUNDIGE NACHT
onbepaalde duur | 19 uur per week
Hoofddoel van de functie
In woonzorgcentrum Exalta | Morgenster streven wij er naar om de cliënt in een huiselijke omgeving op het
ritme van en met de activiteiten van het dagelijks leven te laten samenwonen. Leven zoals thuis is ons
streefdoel. Vanuit deze visie doen we er samen alles aan om zo dicht mogelijk het dagelijkse leven te
benaderen, binnen onze mogelijkheden. Huiselijk, herkenbaar en overzichtelijk staan voorop, zodat cliënten,
familie en naasten zich veilig voelen. Elke medewerker, ongeacht zijn functie, draagt bij aan dit beoogde doel.
We werken immers discipline overstijgend en rekenen er op dat elk vanuit zijn specifieke achtergrond deze
werking ondersteunt.
Kerntaken Verpleegkundige Nacht
 je werkt in de nacht samen met één collega zorgkundige;
 je voert nachtelijke controles uit op o.a. de positionering van de cliënt en het incontinentiemateriaal;
 je begeleidt cliënten met dwaalgedrag;
 je hebt de verantwoordelijkheid om de medicatie te controleren;
 je neemt initiatief in acute situaties en verwittigt indien nodig de arts of hulpdiensten;
 je rapporteert belangrijke gebeurtenissen van de cliënten.
Kerncompetenties
 klantgerichtheid
 integriteit
 empathie
 samenwerken
 verantwoordelijkheidszin

Functiegerichte competenties
 probleemoplossend vermogen
 nauwkeurigheid
 initiatief

Aanbod en voordelen
 startdatum: 1 juli 2021;
 arbeidsovereenkomst: onbepaalde duur, halftijds 19 uur per week;
 uurrooster: variabel uurrooster met een shift van 21:30 tot 6:45, 1 op 4 weekend werken;
 verloning volgens if-ic systeem conform je functieniveau;
 overname van anciënniteit te onderhandelen;
 bijkomende voordelen zoals vormingsmogelijkheden, aanvullende vakantiedagen, maaltijdcheques na
drie maanden, attentiebeleid, vlotte bereikbaarheid, gratis parking, fietsvergoeding en/of vergoeding
woon- werkverkeer en mogelijkheid tot DKV-hospitalisatieverzekering.
Voorwaarden
 Je beschikt over een brevet of graduaatdiploma verpleegkunde.
 Je hebt een blanco uittreksel strafregister.
Plaats tewerkstelling
Woonzorgcentrum Exalta | Morgenster
Gentse Steenweg 122
8340 Sijsele-Damme
www.wzcmorgenster.be
Interesse?
 Stuur je motivatiebrief en cv naar de heer Bert Roelandts, bert.roelandts@exalta.be.
 Voor meer informatie, neem telefonisch contact op met de heer Bert Roelandts op het nummer
050 72 71 95.
Exalta vzw | Molenaarsstraat 34 9000 Gent | 09 265 81 20 | ON 0438.814.241 | RPR Gent (afdeling Gent) | www.exalta.be
Bijlage 4bis1 bij KHB/PROC.3.2.13b

