
 

 

 

 
 
 
 

DIENSTNOTA 2019/068 

INTERNE & EXTERNE OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING 
 

SILVA medical recruteert voor het Ziekenhuis van het Geriatrisch Centrum  

    Scheutbos  

Studenten in de  Zorgkunde (M/V) 

Deeltijds (28,5u/week) en/of voltijds (38u/week) - Van 01/07/19 tot 31/08/19 
 

Uw functie  
U verstrekt professionele en kwalitatieve zorg aan de bewoners terwijl u ook aandacht schenkt aan de individuele 
noden op gebied van zorg, aan de rechten van de bewoners en aan de ethiek door planning, uitvoering en 
evaluatie van de zorgaktiviteiten, met inbegrip van de begeleiding en ondersteuning van de bewoners en hun 
naasten.    
 

 u verstrekt zorgen van de beste mogelijke kwaliteit door  over de nodige deskundigheid te beschikken op 
het vlak van expertise, capaciteiten, beoordeling en houding , die u actualiseert, die u verder ontwikkelt en 
die u op een correctie manier toepast en uitwisselt met uw collega’s en/of stagiairs.    

 u verstrekt kwaliteitszorg, anticiperend op de wensen en noden van elke bewoner en u stelt alles in het 
werk om hieraan te beantwoorden. U bent dan ook ten allen tijde vriendelijk, correct en behulpzaam 
tegenover de bewoners en hun naasten, zelfs wanneer deze zich niet correct gedragen.                                  

 u profileert zich als een ware contactpersoon voor de bewoner, zijn familie en de bezoekers.  U neemt de 
tijd om hun vragen te beantwoorden en te luisteren naar hun bekommernissen, u helpt hen door het 
verstrekken van gerichte informatie. U biedt ondersteuning aan de bewoners.   

 u neemt aktief deel aan het ontwikkelen van een zorgprogramma, gericht op de bewoner binnen de 
afdeling, door specifiek aandacht te besteden aan de rechten van de bewoners en de beroepsethiek.    

 u biedt ondersteuning aan het verstrekken van kwaliteitszorgen door het beleid van SILVA medical loyaal na 
te volgen.   

 u zorgt voor de bevordering en verbetering van een gezonde en veilige werkomgeving voor uzelf en de 
anderen.    

 
Uw profiel  

 u bent houder van een wettelijk diploma van Zorgkundige en u bent in het bezit van een visanummer   

 u komt in aanmerking voor een eerste ervaring in een rustoord.    

 u beschikt over uitstekende relationele vaardigden, gebaseerd op luisterbereidheid, vriendelijkheid, 
geduld en empathie.   

 u bent in staat om op een correcte manier de informatie te analyseren, te evalueren en te integreren.  

 u bent in staat om te werken in een multidisciplinair team  

 u bent betrouwbaar, plichtsbewust en geeft blijk van een zekere autonomie  

 u kan bewijzen dat u in staat bent met stresssituaties om te gaan.  
 
 

Geïnteresseerd ? 
U herkent zich in dit profiel ? Is dit een uitdaging voor u ? Heeft u zin om in een positief en enthousiast team te 
werken ? Aarzel niet : bij SILVA medical zorgt men voor u ! 
Stuur uw motivatiebrief en curriculum vitae vóór 24/05/2019 aan SILVA medical,  chaussée de Namur 201, 1300 
Wavre of per mail aan recruitment@silva-medical.be met vermelding van referentie ETUAS0519 
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