is op zoek naar een contractuele medewerker voor
volgende vacature:

ZORGKUNDIGE
(C1-C2)
Jouw takenpakket: je staat samen met je team in voor de uitvoering van de
verzorgende taken in het woonzorgcentrum • je behartigt het dagelijks welzijn van de
bewoners en verzekert hen een aangenaam en comfortabel verblijf.
Voorwaarden: je hebt een diploma zorgkundige of je bent laatstejaarsstudent en
behaalt je diploma zorgkundige uiterlijk op de datum van aanstelling.
Wat kan jij ons bieden? Je bent positief en gemotiveerd om je in te zetten voor je job •
je hebt voeling met senioren • je bent communicatief sterk • je bent betrouwbaar en
respectvol voor anderen • je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken.
Tewerkstellingsplaats: Woonzorgcentrum Mariëndal, J.B. Dekeyserstraat 70, Overijse.

Word jij onze nieuwe collega?
Stuur dan je kandidatuur, vergezeld van CV, motivatiebrief en kopie van diploma ten
laatste op maandag 16 augustus 2017 per e-mail naar info@ocmw.overijse.be, per
aangetekende brief naar OCMW Overijse, Dr. J.P. Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse
t.a.v. de personeelsdienst of kom ze persoonlijk overhandigen.
Meer info? 02 686 31 66 of info@ocmw.overijse.be

TIL JEZELF & WORD ONZE COLLEGA!
Wat biedt OCMW Overijse? Werken in de sociale sector staat gelijk aan werken vóór
en met mensen • je komt terecht in een dynamische omgeving waar een divers
takenpakket op jou ligt te wachten • we bieden je een verantwoordelijke en
gevarieerde functie waarbij je initiatief kan nemen en jezelf kan ontplooien • je krijgt
een deeltijds contract van onbepaalde duur (50 tot 75%) & een aantrekkelijk salaris:
bruto maandelijks min. €1.389,38 – max. €2.337,85 (bij 75% tewerkstelling) • daarnaast
bieden we je nog bijkomende voordelen zoals toeslag 11% wisseldienst, vergoeding
voor avond-, weekend-, nacht- en feestdagprestaties, gratis hospitalisatieverzekering
voor u en uw gezinsleden, maaltijdcheques van €8, fietsvergoeding van €0,23/km,
eindejaarstoelage en attractiviteitspremie, 75% tussenkomst in kosten openbaar
vervoer, ruime vormingsmogelijkheden & overlegmomenten en een gunstige
verlofregeling. Relevante ervaring wordt volledig overgenomen zowel in geldelijke als
in schaalanciënniteit.

