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Zorg Izegem zoekt enthousiaste verpleegkundigen voor Woonzorgcentrum De Plataan! 

 

Jouw job 
Als lid van het multidisciplinair zorgteam zorg je voor warme en kwalitatieve zorg aan de bewoners door 
verpleegkundige handelingen uit te voeren. Dit doe je met aandacht voor de beleving van de bewoner en diens 
levenskwaliteit. Je zet hierbij steeds de bewoner op de eerste plaats. Je neemt actief je rol op binnen dit team tijdens 
de overlegmomenten, houdt het zorgdossier nauwgezet bij en neemt graag deel aan het leven op de afdeling. 
 
De gedetailleerde functiebeschrijvingen zijn terug te vinden op de website van Zorg Izegem.  
 
Jouw profiel 
Je bent een enthousiaste verpleegkundige met een groot hart voor onze bewoners. Je vindt een goede 
verpleegkundige zorg belangrijk, maar neemt ook graag deel aan de activiteiten op de afdeling. Je ziet het belang in 
van goede rapportage en overdracht. Voor jou is teamspirit belangrijk, maar dan graag met de bewoners erbij.  
Jouw basishouding stemt overeen met de missie, visie en waarden van Zorg Izegem. 
 
Als verpleegkundige ben je houder van het: 

- diploma vierde graad secundair beroepsonderwijs in de verpleegkunde; of  
- brevet van aanvullend secundair onderwijs, afdeling verpleegkunde; of  
- diploma gediplomeerd verpleegkundige van het hoger beroepsonderwijs (HBO5). 

Laatstejaars worden toegelaten tot de selectie op voorwaarde dat ze binnen een termijn van 5 maanden hun 
eindexamens afleggen. 
 
Je kan een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen. 
 
Ons aanbod 

Wij hebben zowel vacatures voor: 

- definitieve aanwerving: contract onbepaalde duur;  

- tijdelijke aanwerving: contract bepaalde duur (met vooruitzicht op verlenging).  

 

Alle geslaagde kandidaten komen op de werfreserve van waaruit de aanstellingen gebeuren, dit zowel voor de 

huidige vacatures en voor toekomstige vacatures. 

 

Het gaat zowel om voltijdse als om deeltijdse functies.  

 
Medewerkers bij Zorg Izegem genieten van een aantrekkelijke verloning in loonschaal C3-C4. 
Deze functies worden opengesteld als knelpuntberoep. Hierdoor wordt alle voorgaande beroepservaring in 
aanmerking genomen indien relevant voor deze functie.  
Een gedetailleerd loonoverzicht vind je wat verder in deze bundel. 
 
Daarnaast zijn er nog heel wat bijkomende voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering DKV, 
fietsvergoeding, aanvullende pensioenpijler, …). Ook deze zijn verder in deze bundel terug te vinden.  
 
Er wordt verwacht dat u meewerkt in een continue systeem dus ook ’s avonds en in het weekend werkt. Voor de 
nachtdienst wordt gewerkt met een vaste nachtequipe. 
 
Selectie 
De selectieprocedure bestaat uit een gestructureerd interview.  
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Solliciteren 
Kandidaten kunnen zich inschrijven voor deze selectieprocedure op de website van Zorg Izegem : 
door het invullen van een online inschrijvingsformulier dat u vindt onder vacatures – verpleegkundige - hier 
inschrijven. Bij uw sollicitatie dient u verplicht uw CV, motivatiebrief en foto te voegen.  
 
U kan inschrijven tot en met maandag 22 februari; het interview zal doorgaan op vrijdag 26 februari 2021.  
Hiervoor wordt u na afloop van de inschrijvingstermijn per mail uitgenodigd.  Indien u op deze datum niet kan 
aanwezig zijn, gelieve dit dan te vermelden als opmerking bij uw inschrijving. 

Voor meer informatie kan je terecht bij de personeelsdienst Zorg Izegem, Kokelarestraat 2 te Izegem 
tel 051/33.66.31 of  personeelsdienst@zorgizegem.be.  
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Loonpakket verpleegkundige (C3-C4) 
 
Loon bij voltijdse tewerkstelling 
 

Weddeschaal Weddetrap 
(per jaar) 

Jaarbedrag 
(zonder index) 

Maandbedrag 
(index 174,10%) 

Uurloon 
(index 174,10%) 

C3 0 15.900 2306,82 14,00 

C3 1 16.550 2401,12 14,58 

C3 2 16.550 2401,12 14,58 

C3 3 17.150 2488,17 15,11 

C3 4 17.150 2488,17 15,11 

C3 5 17.750 2575,22 15,63 

C3 6 17.750 2575,22 15,63 

C3 7 18.400 2.669,53 16,21 

C3 8 18.400 2.669,53 16,21 

Na ten minste 8 jaar anciënniteit in C3 + een gunstige evaluatie  

C4 9 21.400 3.104,78 18,85 

C4 10 21.400 3.104,78 18,85 

C4 11 tot en met 24 + 500 €  per 2 jaar 
 

C4 25 25.950 3.764,91 22,86 

C4 26 25.950 3.764,91 22,86 

C4 27 26.550 3.851,96 23,39 

 
Deze tabel houdt geen rekening met relevante werkervaring (die ev. kan meegenomen worden) of uw gezinssituatie. 
Indien gewenst, kunt u een aangepaste berekening opvragen bij de personeelsdienst.   
 

 

Aanvullende voordelen 
✓ 26 dagen jaarlijks verlof 
✓ 11 feestdagen: 10 wettelijke feestdagen + 11 juli 

 
✓ Maaltijdcheques met een waarde van 7 euro per gewerkte dag van 7,6 uur 
✓ Een aanvullend pensioen via de werkgever (zogenaamde 2de pensioenpijler), waarvoor Zorg Izegem jaarlijks 

een bijdrage stort van 2,5% van het bruto jaarloon. 
✓ Gratis hospitalisatieverzekering bij DKV (na 1 jaar tewerkstelling) met 

• onmiddellijke dekking bij aansluiting (geen wachttijd) zonder medische vragenlijst 

• mogelijkheid tot aansluiting gezinsleden mits betaling van een beperkte bijdrage  

• mogelijkheid tot verderzetting van de verzekering na pensionering 
 

 
✓ Fietsvergoeding woon-werkverkeer = 0,24 euro per gefietste kilometer 
✓ Bij gebruik van het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer: volledige terugbetaling van de 

abonnementskosten  
 

✓ Gratis aansluiting bij de Gemeenschappelijk Sociale Dienst Vlaanderen met tal van voordelen (o.a. korting op 
reizen, pretparkbezoeken, winkelketens, enz. ….)   

✓ Jobfit-programma: aanbod diverse activiteiten 
✓ Jaarlijkse personeelssportdag en teambuildingactiviteit per dienst/afdeling 


