CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST

Het OCMW van Vorst zoekt voor haar rust- en verzorgingstehuis:
1 Verpleegkundige aangepaste leefgroep – (M/V)
Contract van bepaalde duur hernieuwbare - voltijds

Om de kwaliteit van de dienstverlening aan haar bewoners te verbeteren, werft het OCMW van Vorst voor
haar rust- en verzorgingstehuis Val des Roses een Verpleegkundige aangepaste leefgroep (m/v) aan, die
onder de rechtstreekse supervisie van de Leefgroepcoördinatrice werkt.
OPDRACHT VAN DE INSTELLING
Val des Roses is het rusthuis van het OCMW van Vorst. De instelling heeft een opnamecapaciteit van 160
bedden die ingedeeld worden volgens het type “rusthuis” en “rust- en verzorgingstehuis”. Er wordt
bijzondere aandacht besteed aan verwarde bewoners, die worden opgevangen in kleine, speciaal
aangepaste leefgroepen.
Omdat we het welzijn van senioren willen verbeteren en ieders levenskwaliteit willen behouden,
concentreren we ons levensproject op senioren en hun burgerschap.
Onze bewoners moeten mee kunnen blijven beslissen over dingen die hen aanbelangen. Deze
gepersonaliseerde aanpak houdt speciale aandacht in voor het respecteren van de filosofische, culturele en
sociale diversiteit.
Val des Roses stelt verscheidene diensten ter beschikking die verzorgd worden door: verplegend personeel
en zorghulpen, fysiotherapeuten, een logopediste, ergotherapeuten, een psychosociale dienst, een
coördinerend arts, een referentiepersoon voor dementie, leefgroepcoördinatrices, animatrices, een
technische en logistieke dienst.
OPDRACHT
De opdracht van de Verpleegkundige aangepaste leefgroep (M/V) bestaat erin om de bewoners van de
aangepaste leefgroepen de beste levensomstandigheden te bieden door bijzondere aandacht te besteden
aan het veiligstellen van de menselijke dimensie en zich zo aan te passen aan de beginselen die aan de basis
van de instelling en het levensproject liggen: respect voor de waardigheid van elke bewoner en zich
aanpassen aan het ritme, de behoeften en de verwachtingen van elke individu.
PROFIEL VAN DE FUNCTIE
A. TAKEN
ONTHAAL EN BEGELEIDING





De bewoners onthalen (belang van het eerste onthaal)
Hun families onthalen
Informatie over de levensgewoonten van de bewoners verzamelen en doorgeven aan de
leefgroepbegeleidster
De bewoners individueel of in kleine groepjes begeleiden bij aangepaste activiteiten: kookatelier,
gezelschapsspelletjes, lichte huishoudelijke activiteiten, het levensverhaal …
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ZELFSTANDIGHEID EN ONAFHANKELIJKHEID VAN DE BEWONER




De zorgen toedienen volgens het ritme van de persoon (relationele zorgen, mensgerichte aanpak …)
De zelfstandigheid van de bewoners bevorderen: besluitvaardigheid in alle domeinen van het leven
Toezien op het welzijn van de bewoners (gezonde levensstijl, evenwichtige maaltijden …)

ORDE EN NETHEID





Zich inzetten voor het dagelijkse leven van de leefgroep
Toepassen van de hygiënevoorschriften
Deelnemen aan de dagelijkse activiteiten (bijv. met de bewoner de afwas doen, de tafel dekken …)
Verfraaiing van de leefomgeving, de leefgroep aantrekkelijk en gezellig maken, daarbij rekening
houdend met verwarring in samenspraak met de leefgroepbegeleidster.

FUNCTIONELE RELATIES
 Deelnemen aan de teamvergaderingen en samenwerken met de diensten van het tehuis.
 Het levensproject van de leefgroep uitvoeren
KWALITEITEN VEREIST VOOR DE FUNCTIE












Houder zijn van een diploma van gegradueerde verpleegkundige/bachelor of in het beziet zijn van
een diploma gebrevetteerd verpleegkundige met professionele ervaring.
Eerdere ervaring in een rust- en verzorgingstehuis of ziekenhuismilieu van minimaal 3 jaar
Talen: Nederlands/Frans
Analytisch vermogen, organisatorische vaardigheden, aanpassingsvermogen
In staat om goed in teamverband te werken
Stiptheid en zelfstandigheid
Doeltreffend en effectief communiceren
Empathie
Luistervaardigheid
Respect voor het beroepsgeheim
Zin voor initiatief

INFORMATIE OVER DE IN TE VULLEN FUNCTIE





Bepaalde duur contract van 1 jaar, hernieuwbare
Werkstelsel: voltijds
Kosten van het openbaar vervoer volledig terugbetaald
Aantrekkelijke verlofregeling

Volledige kandidatuur (CV, motivatiebrief, diploma, nummer visum verpleegkundige) te versturen VOOR
30 DECEMBER naar Mevrouw Lise MOISES, Directeur van het leef- en verzorgingstehuis Val des Roses:
lise.moises@publilink.be
Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.
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