
 

 

INTERNE & EXTERNE OPROEP 
 

SILVA medical werft aan voor het Woonzorgcentrum van het Geriatrisch Centrum Scheutbos 

 
Zorgkundige (H/F) 

Vervangingscontract – Deeltijds (28u30/38u00) 
 
 
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 voert verzorgende en gedelegeerde verpleegkundige taken uit. 

⦁ U voert, binnen de toegestane wetgevende bepalingen en binnen een gestructureerde team, 
gedelegeerde handelingen uit. 
⦁ U volgt, volgens de richtlijnen van verpleegkundigen, parameters op. 
⦁ U observeert de symptomen en de fysieke en psychische reacties van de bewoners en bespreekt 
deze met de verpleegkundigen en de hiërarchisch verantwoordelijke. 
⦁ U helpt de bewoners bij het eten en drinken uitgezonderd bij slikstoornissen en bij sondevoeding. 
⦁ U helpt de bewoners bij de dagelijkse lichaamsverzorging en –hygiëne, zoals aankleden, wassen en 
scheren. 
⦁ U waakt over het algemeen comfort van de bewoners. 
⦁ U vergezelt de bewoners bij transfers naar andere diensten of bij specifieke onderzoeken. 
⦁ U plaatst de bedpannen en vervangt de hospitaaldoeken. 
⦁ U geeft de nodige informatie over de bewoners door bij teamvergaderingen om de continuïteit van 
de verzorging te verzekeren en rapporteert de bevindingen aan de verpleegkundigen. 

U voert huishoudelijke taken uit. 
⦁ U zet de maaltijden en dranken klaar en maakt, indien nodig, kleine bereidingen (vb. brood smeren, 
maaltijden opwarmen). 
⦁ U verdeelt de maaltijden en dranken aan de bewoners. 
⦁ U reinigt het medisch en verpleegkundig materiaal. 
⦁ U waakt over de orde in de kamers en maakt de bedden op. 
⦁ U draagt zorg voor de persoonlijke bezittingen van bewoners (bv. planten, kledij). 
⦁ U bereidt de verzorgingskarren voor en ruimt ze op. 



 

 

U neemt aan de psychosociale ondersteuning van de bewoners en hun naasten deel. 
U voert administratieve taken ter ondersteuning van de eenheid uit. 

 
Uw profiel  

 u bent houder van een wettelijk diploma van Zorgkundige, u beschikt over ervaring als Verzorgende in 
een rusthuis en u bent in het bezit van een visanummer. 

 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 ? Hebt 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 26/07/2019 aan SILVA medical,  Gelukkige Grijsheidstraat, 1 
in 1080 Brussel of per mail aan jessica.vandenbroucke@silva-medical.be met vermelding van referentie 
ASVER20719. 
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