vzw AMATE is een groep van 5 woonzorgcentra (’t Huizeken van Nazareth en Het Gouden
Anker in Antwerpen, Onze-Lieve Vrouw van Troost in Zandhoven, Sint-Jozef in Lier en
Amandina in Wuustwezel). AMATE biedt kwaliteitsvolle en professionele zorg aan haar
bewoners ten einde de missie ‘wonen, leven, genieten, zonder zorgen’ te waarborgen.
Voor een eerste kennismaking met AMATE, consulteer www.amate.be .
Voor onze campus Het Gouden Anker in Antwerpen, zijn wij op zoek naar een:

VERPLEEGKUNDIGE (deeltijds – 19u of 28,5u/week)
FUNCTIE
Als verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van verpleegkundige taken
en het ondersteunen van de totaalzorg. Je volgt het individueel woon-zorgplan van de
bewoner op om het welzijn te vergroten en werkt voor kwaliteitsvolle dienstverlening
interdisciplinair samen. Je ondersteunt de zorgmedewerkers om zorg op maat voor elke
bewoner te garanderen.

PROFIEL















Je hebt een bachelor diploma verpleegkunde
Pluspunt: ervaring als verplegend medewerker in de woonzorgsector, ouderenzorg of
ziekenhuissector;
Je kan vlot omgaan met standaard PC software voor tekstverwerking en calculatie;
Je beheerst de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
Je bent in het bezit van een bewijs van goed gedrag en zeden;
Je werkt deskundig;
Je kan actief, interdisciplinair, samenwerken ;
Je schat de wensen en behoeften van de bewoners (familie en vrienden) correct in en
handelt hiernaar;
Je handelt conform de missie, visie, waarden en doelstellingen (strategie) van de
organisatie;
Je haalt belangrijke informatie uit (non)-verbale mededelingen;
Je streeft steeds naar betere resultaten;
Je brengt ideeën en meningen zowel mondeling als schriftelijk in een begrijpelijke taal
aan anderen over en verduidelijkt zodat de boodschap door de doelgroep begrepen
wordt.
Je zet je met hart en ziel in voor onze bewoners.

ONS AANBOD
 Een uitdagende functie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, in een
dynamische werkomgeving en groeiende sector;
 Een competitief loon volgens de geldende barema’s;
 Na 6 maanden dienst maaltijdcheques (€7) en hospitalisatieverzekering;
 Gezinsvriendelijk uurrooster.

INTERESSE?
E-mail je motivatiebrief met C.V. naar Mevr. Linda Herrijgers – directeur Het Gouden Anker –
linda.herrijgers@amate.be

