Triamant (www.triamant.be) creëert woon- en leefomgevingen vanuit een vernieuwend buurtmodel dat leeftijd en
gezinssituatie overschrijdt. Van actieve senioren en ouderen tot jonge koppels en singles: hier is iedereen thuis. In de
gastvrije, levende buurten van Triamant kunnen jong en oud verblijven en ligt de focus op autonomie en vitaliteit.
Duurzaamheid is het uitgangspunt, meer levenskwaliteit het doel.
In Triamant Haspengouw in Velm, bij Sint-Truiden, is een woonzorgcentrum ingebed. Ook daar is het doel: leven toevoegen
aan de jaren, en jaren aan het leven. Familie, vrienden en buren zijn welkom, want een zinvolle oude dag maken we samen.
We hechten belang aan warme, persoonsgericht en verbindende zorg. Om de kwalitatieve zorg in het woonzorgcentrum
verder uit te bouwen zijn we op zoek naar een (m/v/x):

Je functie
Het takenpakket bestaat vooral uit :
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor het kwaliteitsvol toedienen van technische-verpleegkundige en hygiënische
zorgen aan de bewoners.
Je staat in voor het klaarzetten, controleren en toedienen van medicatie.
Naast de fysieke aspecten heb je aandacht voor de identiteit, waardigheid en psychosociale noden van de
bewoners.
Je durft je te verplaatsen in de leefwereld van onze bewoners en bouwt een professionele
vertrouwensband op.
Bij afwezigheid van de wooncoach garandeer je continuïteit van de zorgverlening.

Je profiel
•
•
•
•
•

Als verpleegkundige (A1/A2) heeft U een hart voor mensen en is verpleegkunde uw passie.
U draagt een warm en persoonlijk contact met ouderen en zorgbehoevenden hoog in het vaandel.
U bent respectvol, leergierig en zorgzaam.
Daarnaast wordt uw persoonlijkheid getypeerd door verantwoordelijkheidszin, flexibiliteit en plezier in de job.
Met uw sterke observatievermogen kunt U zorgsituaties snel en correct inschatten.

Ons aanbod
•
•
•
•
•
•
•
•

Contract van onbepaalde duur ,
jobtime is te bespreken met de mogelijkheid van 25 uren tot 32 uren per week
Verloning volgens geldende barema’s conform IFIC
VOLLEDIGE overname relevante anciënniteit
Maaltijdcheques van 4€ per 7,6 gepresteerde uren
Gratis hospitalisatieverzekering van DKV
Diverse opleidingsmogelijkheden
Een boeiende en uitdagende werkomgeving in een moderne infrastructuur

Spreekt deze job je sterk aan en herken je jezelf qua capaciteiten en inzet in dit profiel?
Stuur dan je CV en motivatie naar josiane.wanya@triamant.be. Wij nemen snel contact op. Je gegevens worden bewaard
zolang ze relevant zijn voor de invulling van de functie.

