1 deeltijdse (26,5 u/week) + 1 halftijdse (19u/week) contractuele
functie voor onbepaalde duur + aanleg van een werfreserve

Functie
Heb je een passie voor werken met mensen ? Probeer je er alles aan te doen om zorgbehoevende personen
een optimale levenskwaliteit te bieden in hun vertrouwde omgeving ? Wil je deel uitmaken van een
dynamische organisatie ? 3 x YES ? Dan hebben wij JOU nodig en verwelkomen we je graag in ons geweldig
team !

We zijn op zoek naar iemand die ….
•
•
•
•
•

Wil meewerken aan een warme thuis met zorg op maat
Empathisch is en zich durft te verplaatsen in de leefwereld van anderen
Het contact met familieleden en naasten hoog in het vaandel draag
houder is van één van de diploma's of getuigschriften die door de Vlaamse overheid erkend worden en
toelating geven tot het beroep van verzorgende
communicatief sterk is en het beroepsgeheim respecteert

Wat hebben wij jou te bieden?
•
•
•
•
•

Onmiddellijke indiensttreding en een contract voor onbepaalde duur
Een marktconform salaris volgens IFIC salarisschaal barema 11 (ervaring uit de openbare sector en
relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige worden volledig in aanmerking genomen voor de
geldelijke anciënniteit).
De ruimte om zelfstandig te werken en dagelijks bij te leren
Veel extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, fietsvergoeding, aanvullende
pensioenverzekering, hospitalisatieverzekering, een gunstig verlofstelsel, lidmaatschap GSD-V, ..
Een leuk team van collega’s !

Interesse?
Stuur ten laatste op 15.06.2022 een gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae, uittreksel uit het
strafregister (model 1 - max. 3 maanden oud), naar de voorzitter van het vast bureau, Kasteelstraat 1-3 in
9960 Assenede of via sonja.buysse@assenede.be
Gelieve duidelijk te vermelden of u uw kandidatuur indient voor een deeltijdse (26,5u/week) of halftijdse
functie (19u/week). Niet tijdig of onvolledig ingediende kandidaturen worden niet aanvaard.
Voor alle inlichtingen over deze vacature kunt u contact opnemen met de personeelsdienst op het nummer
09 341 95 84 of via e-mail: sonja.buysse@assenede.be

Ons bestuur let als werkgever op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten bij mensen
zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.

