Het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth te Eeklo is een voorziening voor 161 bewoners, waaronder 140 woongelegenheden voor ouderen, 9 residentiële
plaatsen voor personen met jongdementie, 7 kamers kortverblijf en 5 comapatiënten. Er is een dagverzorgingscentrum voor 15 gasten. Met een 160-tal
enthousiaste medewerkers geven we in WZC Sint-Elisabeth dagelijks een afgestemde zorg op maat.
Wij maken deel uit van een grote groep van ouderenvoorzieningen: de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. Meer dan 1.700 deskundige
medewerkers en geëngageerde vrijwilligers maken werk van hun kernopdracht. We doen dit door een eigentijdse, kwalitatieve dienstverlening aan te
bieden aan 2.000 ouderen.
Ter ondersteuning van de warme en sterke kwaliteitszorg aan onze cliënten zijn we op zoek naar een (m/v):

Pastoraal werker
Functie:
●
●
●
●
●
●

je staat in voor een hartelijke en deskundige aanwezigheid bij bewoner
je luistert en ondersteunt medewerkers en vrijwilligers
je kan rekenen op de samenwerking met het zorg- en multidisciplinair team
je organiseert en gaat voor in liturgie en afscheidsvieringen
je geeft vorm aan de christelijke identiteit op een eigentijdse manier
je bent verantwoordelijk voor het liturgisch en pastoraal overleg

Profiel:
●
●
●
●
●

je hebt een theologische en/of pastorale opleiding ( master / bachelor )
je hebt een warm hart voor ouderen
je bent een teamspeler en hebt oog voor planning en organisatie
je beschikt over sterke sociale vaardigheden en emotionele draagkracht
je behartigt levens- en zingevingsvragen

Aanbod:
●
●
●
●
●
●
●

boeiende functie met veel verantwoordelijkheid en autonomie
contract voor onbepaalde duur
een jobtime van 75% of 80%
je werkt in een aangename werkomgeving met veel liturgische faciliteiten
we zorgen voor een goede inscholing en de nodige vorming
je kan rekenen op plaatselijke en overkoepelende ondersteuning
wij bieden een motiverend salarispakket

Ben je geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae naar Mevr. Heidi De Clercq, beleidsverantwoordelijke pastoraal en ethiek,
Onze Lieve Vrouwstraat 23, 9041 Oostakker of via e-mail: declercqh@zorg-saam.zkj.be
Inlichtingen bij dhr. Rombaut Joris, directeur WZC Sint-Elisabeth, Tieltsesteenweg 25, 9900 Eeklo of tel. 09 376 08 00 of via e-mail:
Rombautj@stelisabeth.zkj.be
Bezoek eveneens onze website of snuif de sfeer op via onze facebookpagina!

