VACATURE

Vzw Ocura omvat 4 woonzorgcentra met in totaal 360 bewoners en ruim 400 medewerkers.
Ocura campus Herk-de-Stad biedt dagelijks een kwaliteitsvolle zorgverlening aan voor 40 bewoners. Vanuit
de visie ‘zorg op maat’ stellen onze deskundige medewerkers alles in het werk om onze bewoners een
‘warme, zorgzame thuis’ te bieden. Er is een multidisciplinair team van een 45-tal personeelsleden. De
werking van Ocura is gebaseerd op het principe van kleinschalig wonen. De bewoners wonen samen in
leefgroepen van 12 personen en beschikken over een gezamenlijke living, keuken,…
In het kader van onze nieuwbouw, die maart 2019 in gebruik genomen wordt, zal de campus Herk sterk
uitbreiden tot 76 woongelegenheden en een centrum voor dagverzorging met 15 plaatsen.
Om die reden werven we voor onze zorgcampus in Herk-de-Stad extra medewerkers aan.

DIENSTHOOFD
Jouw uitdaging
Je treedt op als coach voor onze 40 personeelsleden op de afdeling. Je vormt de brug tussen de zorgafdeling en de
directie. Je bent het directe aanspreekpunt voor familieleden, artsen,… Je staat in voor de goede organisatie van de
afdeling: het motiveren en stimuleren van personeelsleden, de roosterplanning,… Je neemt het voortouw bij het
uitrollen van nieuwe projecten

Jouw troeven
-

Je hebt een professionele bachelor verpleegkundige (A1) en hebt een kaderopleiding gevolgd of je bent bereid
deze te volgen binnen de 2 jaar na aanstelling in de functie
Je kan je volledig vinden in de werking volgens de principes van het kleinschalig wonen
Duidelijke communicatie en informatie draag je hoog in het vaandel
Je staat open voor de christelijke geïnspireerdheid van de instelling
Relevante geriatrische ervaring in een leidinggevende functie is een pluspunt
Jouw hart ligt bij de ouderenzorg

Dit mag je van ons verwachten
-

Een prettig werkklimaat met erkenning voor en ondersteuning van jouw ambities en inbreng
Een boeiende voltijdse functie van onbepaalde duur in de nieuwbouw
Verloning volgens de geldende barema’s en maaltijdcheques
Een VOLLEDIGE overname van relevante anciënniteit
Diverse opleidings- en doorgroeimogelijkheden
Een uitdagende werkomgeving in een moderne infrastructuur

Aanwervingsprocedure
Voor concrete vragen i.v.m. de invulling van deze functie kan je terecht bij Dave Roosen, campusdirecteur te Herk op
het nummer 013 35 02 20.
We verwachten jouw gemotiveerde sollicitatiebrief en cv via mail aan dave.roosen@ocura.be of online via onze
website: http://www.groepmsi.be/jobs of kom je persoonlijk aanmelden op onze JOBDAG op 19/01/2019 in onze
campus te Herk.
Elke kandidatuur zal vertrouwelijk en discreet behandeld worden.
Een screening door een extern consultbureau kan tot de procedure behoren.
Kijk ook eens op onze website: www.ocura.be.

