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Het Koningin Elisabeth Instituut (KEI) in Oostduinkerke evolueerde sinds 1957 van 

een sanatorium naar een eigentijds revalidatieziekenhuis met een professionele 

omkadering.  

In deze zorgsetting aan zee worden patiënten met een complexe revalidatienood 

behandeld. Patiënten worden gedurende het ganse revalidatieverblijf holistisch 

benaderd a.d.h.v. een gestructureerde en multidisciplinaire aanpak. Daarbij wordt 

aandacht besteed aan medische, functionele en sociale maar evenzeer aan 

psychologische aspecten.  

Naast de residentiële setting is er een ruim aanbod van multidisciplinaire 

revalidatieprogramma’s zoals bv. het KEI-traject voor rug- en nekrevalidatie. Tevens 

kan men er terecht voor raadplegingen bij artsen-specialisten fysische geneeskunde en 

revalidatie, pneumologie en interne geneeskunde-geriatrie.  

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar: 

 

  Een zorgkundige voor de afdeling psychogeriatrie   

Je job 

- Je verstrekt  zorg bij de patiënt zodat zijn revalidatie optimaal kan verlopen 

- Je werkt in teamverband onder leiding van een hoofdverpleegkundige met 

verpleegkundigen, zorgkundigen, logistiek medewerkers, medewerkers 

schoonmaak,..  

- Je verleent je medewerking aan het multidisciplinair team (paramedici, artsen 

en specialisten) en andere medewerkers ziekenhuisbreed 

- Je observeert, communiceert en overlegt individueel en in team 

- Je voert de administratieve taken nauwgezet uit 

 

Wat we van jou verwachten 

- Je beschikt over een  getuigschrift zorgkundige en een visum dat toestemming 

geeft om te mogen werken als zorgkundige 

- Je hebt sterke interesse of affiniteit met de doelpopulatie 

- Je kan  nauwkeurig werken  met oog voor detail 

- Je bent bereid 1 op 2 Weekends te werken en een onderbroken uurrooster te 

volgen, afhankelijk van de planning van de afdeling 

- Je kan gericht feedback geven 

- Je kan je flexibel opstellen 

- Je kan initiatief nemen  en je werk goed organiseren  
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- Je kan je terugvinden in de kerncompetenties van het KEI: klantvriendelijkheid, 

empathie, emotionele rijpheid en stabiliteit, integriteit en samenwerken 

 

Wat we je kunnen aanbieden 

• Een boeiende en afwisselende job in een dynamisch team en met een diverse 

patiëntenpopulatie. 

• Een vast voltijds contract 

• Je geniet van maaltijdcheques (€6/7.6 gewerkte uren)  

• Tevens word je kosteloos aangesloten op een hospitalisatieverzekering, met de 

optie tot het aansluiten van inwonende gezinsleden aan zeer voordelig tarief. 

• Vergoeding voor woon-werkverkeer of fietsvergoeding 

• Verloning volgens het ziekenhuisbarema (IF-IC) 

• Je komt terecht in een volledig vernieuwd ziekenhuis op mensenmaat, met een 

aangenaam werkklimaat en specifieke aandacht voor work-life balance. 

• Zonnig dakterras met zicht op zee en duin  

 

Interesse 

 

Neem een kijkje op www.kei.be 

 

Solliciteren 

 

Solliciteren kan via volgende link: https://forms.iprova.be/xyq2mbbtm7/  
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