Lokaal Bestuur Hoeilaart zoekt nieuwe medewerkers.
Voor de afdeling Mens, die de diensten
kinderdagverblijf omvat, zoeken wij:

sociale

zaken, woonzorgsite, welzijnsbeleid

en

Verpleegkundige WZC
(van half- tot voltijds bespreekbaar)
Jouw functie: Je verleent de bewoners de juiste verpleegkundige zorgen zodat ze een
kwaliteitsvolle en optimale zorg krijgen. Je zorgt tevens voor een aangenaam thuisgevoel
voor de bewoners door te zorgen voor een rustige en comfortabele omgeving.
Jouw profiel: Je hebt een diploma verpleegkundige (gegradueerd of gebrevetteerd) en
je bent erkend bij het RIZIV of je behaalt dit op korte termijn. Er wordt gewerkt met
wisselende diensten (1 weekend op 2).
Aanbod: Je krijgt een deel- of voltijds contract van onbepaalde duur (na periode van
bepaalde duur en selectieproef) als bediende volgens barema C3-C4 of BV1-BV3 + 11 %
wisseldiensten en een extra vergoeding voor avond-, nacht- en weekendwerk (vraag
gerust een loonsimulatie).
Je komt terecht in een organisatie die het welzijn van haar medewerkers stimuleert via
uitgebreide leerkansen, het bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid en door te
werken met vertrouwen in elkaar. Dit gebeurt in een leuke werksfeer met interne
groeikansen en in een professioneel kader. Als extra’s krijg je een eindejaarstoelage in
december, dubbel vakantiegeld in mei, maaltijdcheques van 8 euro, fietsvergoeding van
0,24 euro/km, volledige terugbetaling openbaar vervoer en een gunstige verlofregeling
(26 dagen). Nuttige anciënniteit wordt volledig overgenomen. Bij een contract van
onbepaalde duur krijg je er een hospitalisatieverzekering bij.
Interesse: Stuur jouw cv + brief:
• per mail naar personeelsdienst@hoeilaart.be
• online via https://www.hoeilaart.be/sollicitatieformulier
• per afgifte aan of per post naar Gemeentebestuur Hoeilaart, t.a.v. Personeelsdienst,
Jan van Ruusbroecpark z/n, 1560 Hoeilaart.
De aanwerving gebeurt op basis van een gestructureerd interview in het Nederlands.
Onmiddellijke indiensttreding is mogelijk.
Meer weten: Aarzel niet om meer informatie op te vragen over de functiebeschrijving,
de arbeidsvoorwaarden en/of de selectieprocedure. Telefoon: 02/894.95.35. Neem ook
een kijkje op https://www.hoeilaart.be/vacatures-bij-gemeente-en-ocmw.

