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INTERESSANTE VACATURES BIJ ZORGBAND LEIE & SCHELDE
—

Mee werken aan een
warme en menselijke zorg

TOPJOBS GESPOT
IN DE ZORGSECTOR

MERELBEKE Op zoek naar een uitdagende functie in de zorg bij een organisatie waar je geen
nummer bent en ook jouw mening telt? Dan voel je je bij Zorgband Leie & Schelde waarschijnlijk
als een vis in het water. 881 medewerkers gaan er dagelijks tot het uiterste om mensen te voorzien
van de beste zorg.
Q

Sinds 1 januari 2020 zijn alle ouderenzorgtaken van de OCMW-besturen van Laarne, Destelbergen,
Merelbeke, Nazareth en het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge
verenigd in de nieuwe zorgvereniging Zorgband Leie en Schelde. “Het samengaan van de verschillende voorzieningen geeft
ons een heel grote slagkracht”,
zegt algemeen directeur Githa
Praet.
“Ook op het vlak van kennis en expertise heeft deze unieke samenwerking enkel voordelen. Samen
met alle partijen schrijven we een
mooi verhaal. We zijn dan ook een
moderne en jonge organisatie die
helemaal klaar is voor de toekomst.” Voor wie aan de slag wil in
een dynamische zorgomgeving
heeft Zorgband Leie & Schelde
momenteel een aantal interes-

EIGENSCHAPPEN ALS EMPATHIE
EN ZORGZAAMHEID ZIJN BIJ
ONS HEEL BELANGRIJK
sante vacatures, voornamelijk ter
versterking van de teams in wzc
Het Berkenhof en Zorgcentrum
Lemberge in Merelbeke.
EEN GOEDE WERKSFEER
“We zijn momenteel op zoek naar
6 verpleegkundigen, 2 zorgkundigen, een verantwoordelijke opna-

medienst woonzorgcentrum en
een halftijds verantwoordelijke
opnamedienst SP-dienst”, zegt
HR-verantwoordelijke
Jaimie
Hindryckx. “Ook voor een stafmedewerker kwaliteit en ziekenhuishygiëne, een begeleider wonen
en leven, een orthopedagoog,
een halftijdse hulpkok en poets-

JOBS
• 6 verpleegkundigen
• 2 zorgkundigen
• verantwoordelijke
opnamedienst wzc
• halftijds verantwoordelijke
opnamedienst SP-dienst
• stafmedewerker kwaliteit en
ziekenhuishygiëne
• begeleider wonen en leven
• orthopedagoog
• halftijdse hulpkok
• poetshulpen
Geïnteresseerd in één
van de vacatures?
Aarzel dan niet om te solliciteren
www.zorgband.be/jobs
Zorgband Leie & Schelde
Salisburylaan 100, Merelbeke
09 272 20 00 - info@zorgband.be

hulpen zijn er interessante
vacatures”, aldus Jaimie.
“Wie bij ons aan de slag gaat, komt
terecht in een open en communicatieve werkcultuur, waar collegialiteit en een goede werksfeer
hoog in het vaandel gedragen
worden. Ook eigenschappen als
empathie en zorgzaamheid zijn bij
ons heel belangrijk. Kwaliteitsvolle zorg, dat is waarover het gaat.”
INTERESSANTE PROJECTEN
Om te komen tot de perfecte zorg
op maat, zetten de enthousiaste
medewerkers van Zorgband Leie
& Schelde regelmatig mooie projecten op het getouw. Zo wordt er
momenteel een initiatief uitge-

werkt waarbij mantelzorgers vanuit de Zorgband ondersteuning en
vorming krijgen bij de zorg van
mensen met dementie.
Verder wordt in Zorgcentrum
Lemberge een afdeling voor
mensen met jongdementie opgestart en ziet binnenkort de overkoepelende familieraad opnieuw
het levenslicht. “Om iedereen de
kans te geven zich te ontplooien
en te laten groeien in zijn talenten,
beschikken we over een medewerker die voltijds focust op onze
cluster ‘Welzijn en ontwikkeling’”,
aldus algemeen directeur Githa
Praet. “Op die manier kunnen we
uitgroeien tot een topspeler in de
zorgsector.”(MIWI)

Wil jij ook aan de slag in deze
warme organisatie met een
uitgebreid aanbod zorgdiensten? Dan ontvangt Zorgband
Leie & Schelde jou met open
armen!
“Wij garanderen een leuke
werksfeer waar we jou
volledig laten openbloeien”,
aldus HR-verantwoordelijke
Jaimie Hindryckx.
“We bieden een contract
van onbepaalde duur aan en
voorzien daarenboven in
heel wat voordelen voor
onze medewerkers.
Word jij onze nieuwe collega?
We kunnen niet wachten
om jou te verwelkomen!”

“

“

HILDE EECKHAUT
ANIMATOR

KATRIEN VAN GOTHA
ERGOTHERAPEUT

DANKBAARHEID
GEEFT EEN HEEL
GOED GEVOEL

“Als animator op onze open afdeling Kastanjebos help
ik onze bewoners bij hun dagelijks functioneren.
Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen, gaan we
met ons team op zoek naar hun levensverhaal en
proberen we zoveel mogelijk aan hun behoeften
tegemoet te komen. We trekken er ook regelmatig op
uit. De dankbaarheid die ik van onze bewoners krijg,
geeft mij een heel goed gevoel.”

SAMEN MOOIE
MOMENTEN
BELEVEN

“Om onze bewoners zo fit mogelijk te houden, ga ik
dagelijks op zoek naar geschikte activiteiten. Ik geniet
enorm van de uitdaging om leuke doe-dingen te vinden
die aansluiten bij hun interesses. Zo organiseren we
regelmatig kookactiviteiten en staat er van tijd tot tijd
ook een leuke pannenkoekennamiddag op het
programma. Wanneer onze bewoners mooie
momenten beleven, dan maakt mij dat gelukkig.”

