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Verpleegkundige – 38u
AMATE – CAMPUS HUIZEKEN VAN NAZARET H
Vzw Amate is een groep van zes woonzorgcentra, gelegen in de
provincie Antwerpen. Iedere campus biedt een warme, veilige en
comfortabele thuis aan zij die meer ondersteuning nodig hebben.
Samen bieden we een kwaliteitsvolle dienstverlening om onze missie
‘wonen, leven, genieten zonder zorgen’ te waarborgen.
Naast de woonzorgcentra maken ook de kinderdagverblijven Beata
deel uit van de groep.

amate.be Ɩ beatakinderdagverblijven.be

Amate is op zoek naar talent!
Wil jij ons team binnen Amate versterken? Heb je zin in een boeiende job in een aangename en stabiele
werkomgeving?
We zijn op zoek naar een verpleegkundige.
Samen met collega’s en met de nodige professionaliteit en deskundigheid streef je ernaar om onze bewoners net dat
ietsje meer te willen bieden. Een job in de zorgsector, dat is werken met hart en ziel!

Functie
Als verpleegkundige sta je in voor het verlenen van integrale zorg aan onze bewoners, teneinde hun gezondheid en welzijn
te behouden, te verbeteren, te herstellen en hun autonomie te bevorderen. Je activiteiten zijn vnl. gericht naar:


het uitvoeren van verpleegkundige taken;



het informeren en psychosociaal ondersteunen van bewoners en naasten;



het uitvoeren van verzorgende taken;



het mede zorg dragen voor de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening;



het uitvoeren van administratieve bewonersgebonden taken.

Je rapporteert aan de dienstverantwoordelijke.
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Profiel




Je hebt een diploma verpleegkunde.



Je hebt een hart voor senioren.



Je bent communicatief en kan ook goed luisteren.



Je beheerst de Nederlandse taal.



Je overlegt binnen een multidisciplinair team.



Je helpt de visie en missie van de organisatie mee uit te dragen.



Ervaring is de sector is een pluspunt, doch geen vereiste.

Aanbod


arbeidscontract onbepaalde duur;



arbeidsduurtijd 38u/week;



gezinsvriendelijk, doch flexibel uurrooster met shiften en weekends;



extralegale voordelen zoals o.a. hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques t.w.v. €8;



een uitdagende functie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, in een dynamische werkomgeving
en groeiende sector;



een marktconforme verloning volgens IFIC-barema, met overname van relevante anciënniteit.

Interesse?
Bezorg jouw CV en motivatiebrief t.a.v. Julie Verheyden via info.hvnazareth@amate.be of per post aan
Campus Huizeken van Nazareth, Sint-Antoniusstraat 21, 2000 Antwerpen. Wij nemen zo snel mogelijk contact
met je op.
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