VERPLEEGKUNDIGEN Bachelor (A1) (M/V)
Gegradueerde VERPLEEGKUNDIGEN (A2) ( M/V)
Zeecentrum Duneroze is een Centrum voor Herstel en woonzorgcentrum dat huisvesting biedt aan 200
herstelpatiënten en bewoners. Wij zijn zeer mooi gelegen op minder dan 50 meter van het strand in Wenduine-De
Haan. Om onze zorg -en dienstverlening verder uit te bouwen, zijn wij op zoek naar verpleegkundigen in vast
dienstverband, contract onbepaalde duur, alsook in vervangingscontracten voor zwangerschappen en dit zowel in
voltijds of deeltijds werkschema.
Als verpleegkundige binnen onze organisatie staat u in voor het waarborgen van een integrale zorgverlening van onze
zorgvragers. U werkt hiervoor nauw samen met de verschillende teams binnen de organisatie en met de huisartsen.
Tot je taken behoren naast de verpleegtechnische handelingen, medicatiemanagement en dossiermanagement van
jouw bewoners, ook het uitvoeren van de verzorging van de residenten conform de geëigende procedures en
werkvoorschriften.
Aangename bedrijfscultuur
Het Zeecentrum Duneroze combineert de voordelen van een middelgrote organisatie met de gezellige
kleinschaligheid van het werken met afdelingen. Kwaliteiten van mensen zijn voor Duneroze belangrijker dan
afkomst, leeftijd of geslacht. Wij moedigen iedereen aan te solliciteren en verwachten van al onze medewerkers een
positieve instelling ten opzichte van diversiteit.
Profiel
•
•
•
•

U beschikt over het diploma van bachelor of gegradueerde in de verpleegkunde;
U past zich snel aan en kunt nieuwe informatie vlot verwerken;
U werkt accuraat , hebt een spreekwoordelijk oog voor detail;
U bent betrouwbaar, dynamisch en loyaal;

Aantrekkelijke verloning.
Als medewerker van Zeecentrum Duneroze kun je rekenen op een competitief loon en heel wat voordelen :
•
•
•
•


We hanteren de wettelijke barema’s met uitbetaling van extra toeslagen en verplaatsingsonkosten
onderbroken diensten zijn bij ons grote uitzondering
Mogelijkheid tot gebruik van warme maaltijden aan zeer economisch tarief
Ruime parkeermogelijkheid, goede bereikbaarheid met de kusttram
Wij investeren levenslang in onze medewerkers met opleiding en betrekken hen actief in de besluitvorming

Interesse?
Bel 0477 726 401 of directie@duneroze.be of www.duneroze.be

