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VACATURE
VERPLEEGKUNDIGE voor de functie van
BEGELEID(ST)ER NACHT (m/v)
Halftijds onbepaalde duur (50% - 6 à 7 nachten/maand)
Functie
Het nachtteam van Het GielsBos is een dynamisch team van 20 medewerkers en een teamleider.
De nachtelijke zorg op ons centrale domein in Gierle wordt verzorgd van 21u15 tot 7u45. Het
team staat in voor de zorg en het welzijn van alle cliënten van Het GielsBos en omvat vooral
toezicht houden op de cliënten, lichamelijke verzorging en inspelen op acute situaties zoals
ziektes, epileptische aanvallen, probleemgedrag, enz.
Het toeren gebeurt steeds in duo en we dragen rugsparend werken hoog in het vaandel. Onze
vernieuwde woningen zijn hierop voorzien en beschikken over de laatste nieuwe technologieën.
Dit maakt het werken zeer aangenaam. Tevens maken we gebruik van een akoestisch systeem
waarmee we onze cliënten goed kunnen opvolgen en kunnen ingrijpen bij acute situaties. Het
takenpakket betreft een actieve nachtdienst met veel afwisseling in de taken. Als
verpleegkundige ben jij de tussenpersoon tussen cliënt en arts. Je neemt op een
verantwoordelijke manier beslissingen, met een arts als back-up.
Voorwaarden en profiel
 Je hebt een diploma bachelor in de verpleegkunde of gelijkgesteld door ervaring.
 Je hebt veel respect, een hart en passie voor zwaar zorgbehoevende personen.
 Je kan zowel zelfstandig als in team werken en je bent flexibel.
 Je hebt veel verantwoordelijkheidszin, bent besluitvaardig, beschikt over een goed
relativeringsvermogen, je bezit goede communicatieve vaardigheden.
 Ervaring met personen met een handicap, epilepsie, sondevoeding, diabetes, e.d. is een
meerwaarde.
 Je bent vertrouwd met het werken met een computer en/of een tablet.
Aanbod
Wij bieden je een halftijdse (19/38) arbeidsovereenkomst voor bedienden van onbepaalde
duur. De functie is onmiddellijk beschikbaar. Indien je aan de vereisten voldoet, krijg je een
verloning volgens barema 17 (opvoedend personeel klasse 1) van het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap.
Je geniet van enkele extralegale voordelen, o.a. groepsverzekering.
Werken in Het GielsBos staat voor werken in een aangename werksfeer in een zeer mooie
en rustgevende omgeving van bos en groen, met ruime parkeermogelijkheden.
Solliciteren
Meer inlichtingen kan je krijgen bij Ine van Dun, diensthoofd paramedici en nachtzorg, tel.
0492 97 79 82 en op de website: www.hetgielsbos.be.
Wij ontvangen je curriculum vitae met motivatiebrief graag op volgend adres: Het GielsBos,
sollicitaties, Vosselaarseweg 1, 2275 Gierle of
e-mail: sollicitaties@hetgielsbos.be.
Selectieprocedure
Wij nodigen de weerhouden kandidaten uit voor een selectiegesprek en het invullen van een
persoonlijkheidsvragenlijst

