ALLE PLUSPUNTEN OP EEN RIJTJE
AANTREKKELIJKE
VERLONING
• Loon volgens ziekenhuisbarema’s (PC 330)
• Toeslagen voor onregelmatige prestaties
(avond, weekend, nacht en feestdagen)
• Overname van de relevante (ziekenhuis)
anciënniteit
• Aantrekkelijke wachtvergoedingen
• Flexibiliteitspremie
• Vakantiegeld
• Eindejaarspremie
• Attractiviteitspremie
• Premie voor bijzondere beroepstitel
en bijzondere beroepsbekwaamheid
• Vergoeding woon-werkverkeer
• Fietsvergoeding
• Gratis treinabonnement

EXTRA
VOORDELEN
• Groepsverzekering
• hospitalisatieverzekering (volledig gratis na 1 jaar)
• Kinderopvang
(0-3 jaar – Kinderdagverblijf Piet Konijn)
• Strijkatelier (DCO De Bron)
• Gratis griepvaccin
• Attentie bij familiale gebeurtenis : geboorte,
huwelijk, wettelijk samenwonen
• Attentie ter gelegenheid van de dag van de
verpleging, dag van de schoonmaak,
25 jaar dienst en pensioen
• Nieuwjaarsreceptie
• Personeelsfeest
• Vriendenkring OASE:
• Verschillende activiteiten: herfstwandeling,
Sinterklaasfeest…
• Korting bij diverse handelaars (Zeb, Kreatos,
ICI Paris XL, Apotheker…)
• Korting bij pretparken (Plopsaland,
Bobbejaanland, Bellewaerde, Paira Daiza, Efteling)
• Tussenkomst in speelpleinwerking en sportkampen (paas- en zomervakantie)

VAKANTIE
•
•
•
•
•
•

20 wettelijke verlofdagen
4 extra CAO dagen
Extra legale feestdag 11 juli (vrij op te nemen)
Anciënniteitsverlofdagen
Feestdagen die in weekend vallen zijn vrij te nemen
Arbeidsduurvrijstelling vanaf 45 jaar (zorg
gerelateerde functies)
• Bijkomende verlofregeling voor 50-plussers
(niet-zorg gerelateerde functies)

AANGENAME
WERKOMGEVING
• Vlotte bereikbaarheid met openbaar vervoer
• Gratis parking voor personeel
• Restaurant met verzorgde maaltijden (koud,
warm, broodjes) aan personeelstarief
• Veilige arbeidsomgeving en ergonomisch
materiaal (hoog-laagbedden, beddenmobiel,
tilliften, schoonmaakkarren, …)
• Werkzekerheid
• Aandacht voor werk-privébalans

AANDACHT VOOR
VORMING EN OPLEIDING
• Interactieve onthaaldag
• Gestructureerd onthaalprogramma
• Continue opleiding en bijscholing zowel intern
als extern
• Kansen om door te groeien
• Combinatie werken/studeren mogelijk
• Kilometervergoeding en omniumverzekering
voor dienstverplaatsingen en opleidingen in
opdracht

WIL JE DEEL UITMAKEN VAN ONS TEAM?
Solliciteer via www.sezz.be/jobs of stuur je cv en motivatiebrief naar solliciteren@sezz.be
AZ Sint-Elisabeth Zottegem, Godveerdegemstraat 69, 9620 Zottegem.

