DE MATCH VAN JE LEVEN ?
Woonzorgcentrum Keyhof te Huldenberg staat voor Zo Aangenaam Wonen.
Het hedendaags gebouw, de groene omgeving, de sfeer in de kleinschalige woningen, de benadering
van de medewerkers: alles ademt hier respect en ruimte. Keyhof is een kleinschalig en dynamisch
woonzorgcentrum en is momenteel op zoek naar een:

Een onmisbare zorgkundige
We hebben jou nodig en kijken naar je uit!
De uitdaging
 Je voelt je aangetrokken door het concept van kleinschalige woningen van 8 bewoners.
 Je draagt er samen met collega’s zorg voor bewoners, voor hun welzijn en comfort.
 Het ritme, de noden en mogelijkheden van de bewoner bepalen hoe je werkdag er uit ziet.
 Je neemt zelf initiatief en zorgt voor de aangename sfeer in de woning.
 Je straalt vertrouwen uit naar bewoners en familie: je kleurt hun leven en dat doet jou stralen.
Competenties
 Zorgen zit in je bloed en je hebt een passie voor ouderen. Tussen hen voel jij je echt goed.
 Jouw betrokkenheid en luisterend oor maken van jou een onmisbare zorgkundige.
 ‘Neen’ of ‘ja, maar’ staan niet in je woordenboek. Ook routine niet. Je zoekt immers naar oplossingen.
 Je hebt een overvloed aan geduld en bent tegelijkertijd een spring in ’t veld.
 Wij zijn op zoek naar medewerkers met en zonder ervaring: bij ons kan je immers bijleren en groeien.
 Respect – Leren – Zorgen zitten in de genen van alle medewerkers van Woonzorgnet-Dijleland.
 Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal, je kwaliteiten, passies en talenten.
Opleiding en ervaring
 Je hebt een diploma zorgkundige met visum.
Aanbod
 Een aantrekkelijke verloning volgens wettelijke barema’s.
 Overname van relevante anciënniteit.
 Extralegale voordelen: maaltijdcheques, groepsverzekering, fietsvergoeding.
 Een dynamische werkomgeving met professionele werkmiddelen, humor en collegialiteit.
 Een omgeving waar je fouten mag maken, waar je altijd bijleert.
 Ruimte voor initiatief en persoonlijke groei.
 WZC Keyhof maakt naast De Wingerd, Dijlehof en Ter Meeren deel uit van Woonzorgnet-Dijleland.

Is er een match?
Heb je Interesse? Wil je meer weten ? Wil je eens een dag proefdraaien ?
Aarzel niet, maak een afspraak en neem vandaag nog contact met ons.
Neem alvast een kijkje op: www.keyhof.be en www.wznd.be
en mail je kandidatuurstelling naar lut.vanaerschot@wznd.be
Want we hebben jou nodig en kijken naar je uit!

