Gemeentebestuur Kalmthout werft aan

Verzorgende
m/v • vervangingscontract • deeltijds (19u) • niveau C1-C2/D1-D3

Takenpakket
Als verzorgende maak je deel uit van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT). Die dienst
ondersteunt mantelzorgers en stimuleert de zelfredzaamheid van de zorgbehoevende. De verzorgende werkt
voor de dienst gezinszorg.
Je verleent hulp thuis bij gezinnen en bejaarden die niet voldoende draagkracht hebben om de lasten op het
gebied van persoonsverzorging en huishoudelijke taken te dragen, o.a. ten gevolge van lichamelijke en/of
geestelijke ongeschiktheid door ziekte, leeftijd of bijzondere sociale omstandigheden.
Profiel
• Je kan discreet omgaan met vertrouwelijke informatie.
• Je bezit de nodige competenties om zowel zelfstandig als in teamverband te werken en met andere hulpverleners.
• Je bent flexibel, sociaal voelend en werkt klantgericht.
• Je bent empathisch en kan goed omgaan met mensen, in het bijzonder met gezinnen, bejaarden, mensen met
een handicap en hun familie.
• Je kan fysische belasting bij tillen aan.
Aanwervingsvoorwaarden
• Diplomavoorwaarden vind je terug op www.kalmthout.be/vacatures of vraag ze op via 03 620 15 63.
• In het bezit zijn van een rijbewijs B, een eigen wagen en bereid zijn cliënten mee te vervoeren in je eigen wagen.
• Snelle indiensttreding.
Aanbod voor de functie
• Het bruto-jaarsalaris voltijds: • Niveau C: min. € 23.128,49 - max. € 38.917,32
			
• Niveau D: min. € 22.701,77 - max. € 35.337,63
• Een aangename werkomgeving en een gunstige vakantieregeling.
• Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer,
hospitalisatieverzekering en groepsverzekering pensioenplan voor contractuele personeelsleden.
• Relevante privéjaren worden in aanmerking genomen voor de bepaling van de wedde.
Hoe solliciteer je voor deze vacature?
Bezorg je sollicitatiebrief met cv zo snel mogelijk via thuiszorg@kalmthout.be of geef hem ter plaatse af (dienstencentrum De Groten Uitleg, Kerkeneind 20). Je wordt nadien telefonisch uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Je vindt deze vacature ook op www.kalmthout.be/vacatures.
Meer info? Bel 03 641 63 53 of mail thuiszorg@kalmthout.be.

