Verpleegkundige(n)
Blijdorp is een organisatie uit de regio Buggenhout-Dendermonde die
optimaal wil beantwoorden aan de individuele zorgvraag van mensen
met een beperking.
In elke job streven medewerkers naar een steeds betere kwaliteit van
werken. Ze nemen verantwoordelijkheid binnen hun rol, zijn ruim
verbonden met de totale werking, steeds bereid tot samenwerken en
handelen vanuit een respectvolle houding.

Op zoek naar een job met zingeving, in je eigen regio?
We verwelkomen je graag in de warme Blijdorp-wereld:





Je coördineert de medische hulpverlening voor de cliënten van de groepen die jij ondersteunt.
Je begeleidt onderzoeken bij externe artsen (eventueel samen met de aandachtsbegeleider).
Je werkt samen met de verpleegkundigen van het medisch team, gestuurd door de coördinerende
arts.
Je begeleidt de arts binnen Blijdorp en volgt medische afspraken op.

Jouw bagage







Je bent respectvol naar mensen met een verstandelijke en/ of meervoudige beperking, je draagt hen
een warm hart toe. Je voelt je betrokken bij het groter geheel van Blijdorp.
Je hebt een rijbewijs B en bent bereid met een minibus te rijden.
Je hebt een diploma HBO5 of bachelor verpleegkundigen.
Je hebt parate kennis van EHBO en verpleegkundige technieken
Bijkomende opleidingen zijn een meerwaarde.
Vlot op de computer kunnen werken is noodzakelijk.

Ons aanbod













Interesse?

Je komt terecht in een sociaal bewogen en
gezonde organisatie blijdorp.be
Aanwerving op basis van competenties,
talenten en diploma ongeacht leeftijd,
geslacht, origine of handicap
Kansen tot professionele ontwikkeling en
groei.
Allerlei medewerkersvoordelen via online
platform( YouP).
Speelpleinwerking voor je kinderen
gedurende juli/augustus
Betaling: volgens barema B1a Vlaams
Agentschap - paritair comité 319.01
Contract: 30/40 voor 6 maand met optie
vast
Tewerkstellingsplaats: Blijdorp vzw
Baleunisstraat 70-72, 9200 Dendermonde
op 15 minuten wandelafstand van het
station
Werkuren: van maandag tot vrijdag
grotendeels tussen 8-16.30 u af en toe
werken tot 20 uur. 1 op de 4 weekends
werken tussen 8-12 uur zowel zaterdag als
zondag
Indiensttreding: in onderling overleg

Zend je sollicitatiebrief met curriculum vitae
naar:
VZW BLIJDORP
t.a.v. Anja Colman
Baleunisstraat 70-72
9200 Dendermonde
of via mail:
solliciteren@blijdorp.be

Dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke handicap
Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout
052/39 99 90 – buggenhout@blijdorp.be – blijdorp.be

