
 Leuven

Wat houdt de job in?

Heb je een passie voor zorg? Zit mensen helpen in jouw natuur? Hou je van sociaal contact en wil je
voor jouw klanten echt een verschil maken? Dan ben jij de verzorgende of zorgkundige die wij zoeken!

Als verzorgende of zorgkundige lever je zorg en ondersteuning aan klanten in hun thuisomgeving.
Samen met enkele collega's verzorgenden en huishoudhulpen werk je vanuit kleine, zelforganiserende
teams. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de klanten in jullie regio.

Jouw takenpakket:

Je staat in voor de lichaamsverzorging van de klant.
Je doet boodschappen en maakt maaltijden klaar (koken, broodmaaltijd,...).
Je verricht enkele huishoudelijke taken (strijken, wassen).
Je hebt aandacht voor de noden van je klant (luisterend oor, psychosociale ondersteuning,
stimuleren zelfredzaamheid,...)

Wie zoeken we?

Wat verwachten we van jou:

Je hebt een diploma verzorgende of gelijkwaardig (zie www.familiehulp.be/diploma).
Je hebt een passie voor zorg, ondersteuning en huishoudelijke taken.
Je houdt van sociaal contact en kan goed communiceren.
Je bent betrouwbaar en respecteert de privacy van je klant.
Je bent bereid tot avond- en weekendwerk, te werken tussen 7u en 22u, te werken op feestdagen.
Je beschikt over eigen vervoer.
Je bent flexibel in verplaatsingen.

Wat bieden wij?

Wij bieden een salaris tussen 2.417 en 3.674 euro per maand (bruto) voor een voltijdse
tewerkstelling (38u per week).
Je krijgt een uurloon (bruto) tussen de 14,61 euro en 22,20 euro.
Je kan je uurrooster in overleg kiezen (tussen 24 uur en 38 uur per week).
Je krijgt een uurrooster zonder onderbroken uren.
Je krijgt extra betaald verlof vanaf 35 jaar.
Je krijgt een 13de maand, een onkostenvergoeding (telefoon, onderhoud schorten), extra
pensioensparen en een omniumverzekering.
Je krijgt extra compensatie voor werken tijdens het weekend, op feestdagen of 's avonds.
Je krijgt kilometervergoeding van 0,33 euro per kilometer (wagen) of 0,24 euro per kilometer
(fiets). Openbaar vervoer wordt volledig terugbetaald.
Overname van werkervaring vanuit andere erkende zorginstellingen.
Je krijgt regelmatig vorming en begeleiding.

 

We helpen je vanaf je start met gerichte opleidingen. Binnen Familiehulp bestaat er de mogelijkheid
om je te specialiseren in bepaalde referentiedomeinen, zoals dementie, psychische kwetsbaarheid,
kansarmoede, palliatieve zorg... .

Regio

Bijkomende informatie

Word deel van de familie!

Solliciteer voor de vacature verzorgende of zorgkundige via de knop ‘solliciteer hier’, of stel ons een
vraag via het gratis nummer 0800 11 278.

Familiehulp werft aan op basis van waarden, competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht of
origine.

Verzorgende - regio Leuven

Contract: Onbepaalde duur
Tijdregeling: Voltijds
Arbeidsritme: 38u/week
Vervoersmiddel: Wagen

Diploma: verzorgende of gelijkaardig
(zie
www.familiehulp.be/diploma)

Talenkennis: Nederlands



Nog niet het juiste diploma? Bezoek onze website voor meer informatie over onze opleidingscentra
voor verzorgende en zorgkundige.

Werken bij Familiehulp HR organizer

https://familiehulp.hro.be/joboverzicht.php
http://www.hr-organizer.be/
http://www.familiehulp.be/home/

