Werken bij Wit-Gele Kruis
Oost -V laanderen, dat is...
Een job dicht bij huis

Geen nachtwerk
e

Inspraak in je regio en jobtim

Regelmatige opleidingen
Autonoom werken in een hecht team

Complexe technieken
Een warme familie met coole collega’s

ever

Een dynamische werkg

Gespecialiseerde ondersteuning

Word jij onze nieuwe collega?
www.jouwstijl.be
jobs@wgkovl.be of 09 235 85 30

Loon
• Volgens de IFIC barema’s
Bachelor verpleegkundige → IFIC 14
HBO5 verpleegkundige → IFIC 14b
Zorgkundige → IFIC 11
← IFIC
doelbarema’s
per 1/3/2022

• Scan de code voor de basis brutolonen
voor een voltijdse tewerkstelling met
bijbehorende anciënniteit
• 100% overname van relevante ervaring
• 50% overname van niet-relevante
ervaring
• Toeslagen voor weekends, feestdagen,
avonduren en overuren vanaf 15 min.

Extralegale voordelen
Inhaalrustdagen
Anciënniteitsverlof
Extra vakantiedag
voor 11 juli
Groepsverzekering
Individuele
ongevallenverzekering
Mogelijkheid tot
hospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques van € 7
per 8 gewerkte uren
Benefits@work:
voordelenplatform bomvol kortingen
Eindejaars- en attractiviteitspremie
Regelmatig leuke attenties
Welzijnsacties en –events
Wagen met tankkaart
Mogelijkheid tot voordelig
privé gebruik van je dienstwagen

Smartphone met abonnement

E E N WA R M E FA M I L I E

Verpleegkundige
Voormiddag

Jessica

“Deeltijds werken is zalig:
ik kan om 7u beginnen,
dan ben ik vroeg klaar
en heb ik nog alle tijd
voor mijn gezin, ideaal!
Mijn work-life balance zit
alvast heel erg snor.”

🙂

Verpleegkundige
Avond
“Ik geniet van mijn
avonddiensten: 7 dagen
werken van 18u tot 22u en
dan evenveel dagen thuis.
Maar eigenlijk heb ik nog
wel wat tijd over. Ik zal
mijn planningsbegeleider
laten weten dat ik in mijn
vrije week ook enkele uren
overdag wil werken.”

→
Scan de code en
ontdek de ‘stijl van
Janerose’ in haar vlog op
www.witgelekruis.be

Janerose

M E T CO O L E CO L L E G A’ S
Verpleegkundige
Mobiele equipe

Jobat interview
met Sofie

Sofie

Siska

“Mij vind je niet onder de kerktoren”, knipoogt Sofie. “Ik spring
bij waar nodig en werk dus in
een grotere regio. Ik hou van de
afwisseling en kan altijd terugvallen op mijn grondige kennis van
de meest uiteenlopende verpleegtechnieken. Die extra toeslag van
10% op mijn loon, grote inspraak
in mijn planning en de mogelijkheid om 3 weken aaneensluitend
verlof te nemen, zijn mooi meegenomen! En af en toe eens een
interview geven is ook leuk.”

😋

Verpleegkundige
Voltijds

Kimberly

“Ik werk voltijds tussen 7u en
18u. Zo heb ik over de middag
heerlijk veel tijd om even langs
te gaan bij mijn moeder én
zelfs mijn boodschappenlijstje
af te werken. Dan ben ik straks
de hele avond vrij voor quality
time met mijn dochter.”

Wist-je-dgeaetn

🙌
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You’re welcom

Flex-interim

Jobstudent

Heb je een eerste ervaring bij
Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen
achter de rug? Wil je niet meer
dan 13u/week werken? Heb
je een rijbewijs, eigen wagen
en gsm? Stap dan aan boord
als flex interimmer: je bepaalt
zelf je regime (vb 2 weekends/
maand, enkel op dinsdag, …).

Van zodra je je eerste jaar verpleegkunde
succesvol hebt afgerond of wanneer
je in het bezit bent van een visum van
zorgkundige, kan je bij Wit-Gele Kruis
Oost-Vlaanderen terecht als jobstudent!

GEEN ZORGENDE HANDEN
MAAR WEL EEN HART VOOR ZORG?
Aank
oop
Logistiek

IT

HR

Administratie

Zorgondersteuning

← Scan de code
en ontdek welk plekje
we voor jou in petto
hebben.

Tip
← Scan de code en check
meteen onze vacatures
in de ondersteuning
of surf naar
www.jouwstijl.be

Solliciteer nu! www.jouwstijl.be • jobs@wgkovl.be • 09 235 85 30

Go with the

sollicitatieflow
Aangenaa
m!

Op basis
van je CV en
motivatiebrief
nodigen we
je uit voor
een eerste
gesprek.

Wat mag
dat zijn
alstublieft?

Bingo!

Samen bekijken we of ons aanbod en jouw wensen op elkaar
aansluiten: kies je voor dag- of
avonddienst, dicht bij huis werken of net iets verder, een vaste
ronde of invallen waar nodig,
parttime of fulltime, … Er zijn
heel veel combinaties mogelijk!

Als de puzzel past,
stellen we je voor aan de
planningsbegeleider en
teamcoach. In dit gesprek
ontdekken we samen of
er een match is. Bingo?
Dan maken we een
contract op!

Tot binnenkort
Waar wacht je nog op?
www.jouwstijl.be
jobs@wgkovl.be of 09 235 85 30

