DE REGENBOOG in ZWIJNDRECHT zoekt

verpleegkundige neurologie
In WZC De Regenboog wonen 265 zorgbehoevende volwassenen en ouderen en heeft enkele
gespecialiseerde afdelingen. Het WZC beschikt eveneens over een centrum voor kortverblijf,
een centrum voor dagverzorging en over 51 assistentiewoningen. Met meer dan 200
enthousiaste medewerkers werken we in WZC De Regenboog op een moderne werkplek.
Het WZC De Regenboog maakt deel uit van een toonaangevende groep
ouderenvoorzieningen: de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. Meer dan 1700
deskundige medewerkers en geëngageerde vrijwilligers maken werk van hun kernopdracht:
streven naar kwaliteitsvolle en warme zorg. We doen dit door een eigentijdse dienstverlening
aan te bieden aan 2000 ouderen. De vzw Zorg-Saam ZKJ investeert de komende jaren verder,
zowel in nieuwe zorgvoorzieningen als in nieuwe zorgvormen.
“Koraal” is één van onze gespecialiseerde afdelingen waar een professioneel en hecht team
medewerkers zorg dragen voor mensen met een niet-aangeboren hersenaandoening, mensen
in een comateuze of vegetatieve toestand of met andere neurologische aandoeningen. Het
betreft een woonzorgafdeling waar technische verpleegkundige handelingen sterk op de
voorgrond staan EN tegelijk de zorg voor begeleiding van familieleden en mee-zorgers héél
belangrijk is. We gaan hierin verder dan een modaal woonzorgcentrum en hebben daar een
specifieke erkenning voor. Verschillend met gelijkende zorg in een ziekenhuis, heb je hier de
mogelijkheid een langdurige zorgverlenende relatie uit te bouwen. Dat zien wij nog steeds als
de kern van onze opdracht en ontdekken het verlangen daarnaar nog elke dag bij de
medewerkers.

Profiel


u bent vertrouwd met de ouderenzorg die een empatische en respectvolle basishouding



vereist, zowel naar bewoners als naar de familie toe
u kunt verantwoordelijkheid opnemen en zelfstandig werken
u heeft een houding die past binnen de christelijke visie van de voorziening



Basisopleiding is bachelor verpleegkunde. Extra troef is specialisatie Geriatrie, Neurologie,
een relevante BaNaBa-opleiding, master en/of kaderopleiding.

Jobgerelateerde competenties









De dossiers administratief opvolgen (aankomst en vertrek of overplaatsing van de
persoon met een zorgbehoefte, archivering, ...) en de verpleegkundige verstrekkingen
erin vermelden
De klinische toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen (stabiliteit,
excretie, gedrag, ...) De evolutie van de klinische toestand met het interdisciplinair
team bespreken
De fysieke veiligheid en gezondheid van de persoon met een zorgbehoefte bewaken
Het medisch afval en het herbruikbaar medisch materieel behandelen of laten
behandelen (desinfecteren, ontsmetten, steriliseren)
De persoon met een zorgbehoefte en de omgeving informeren en adviseren
Voor de activiteiten van het dagelijks leven en het comfort van de persoon met een
zorgbehoefte instaan (opstaan, lopen, verzorging na een operatie, ...)

Persoonsgebonden competenties


Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)



Samenwerken als hecht team



Zelfstandig werken
Creatief denken (Inventiviteit)
Resultaatgerichtheid
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Contactvaardig zijn






Aanbod


een aangename werksfeer



Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur. Minimum 30.4h/38ste per week effectieve
aanwezigheid.
Werkuren tussen 07u15 en 21u45
premies voor weekend- en avondwerk en voor onregelmatige prestaties
extralegale voordelen : maaltijdcheques, gratis treinabonnement, fietsvergoeding,
extra belaning bij belangrijke mijlpalen in uw privéleven
kinderopvang tijdens schoolvakanties
een functie met ontplooiingskansen
een aantrekkelijk salaris volgens de actueel geldende barema's










Verloning volgens diploma en ervaring
Als je niet fietst, toch een filevrij bereikbare werkplek en ook dichtbij tram en bus.

Plaats tewerkstelling
WZC DE REGENBOOG
Regenbooglaan 14 2070 ZWIJNDRECHT

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: rogierc@deregenboog.zkj.be

