
 
 

 

 

Binnen  Woonzorgnet-Dijleland vzw werken De Wingerd, Dijlehof in Leuven, Ter Meeren in Neerijse 

en Keyhof in Huldenberg samen aan een deskundig zorgaanbod voor valide, zorgbehoevende 

ouderen en personen met dementie.  Meer dan 450 medewerkers geven dagelijks het beste van 

zichzelf en dragen de waarden zorg, respect en leren hoog in het vaandel.  

Momenteel zijn we voor  woonzorgcentrum   Keyhof   op zoek naar een: 

dagelijks verantwoordelijke (voltijds) 

 
In WZC Keyhof werken en leven we volgens een uitdagend zorgconcept: ‘kleinschalig 
genormaliseerd wonen’. Acht bewoners delen er een moderne woning en beschikken over een eigen 
comfortabele kamer, leven samen in een gezellige woonkamer met geïntegreerde keuken en 
aanleunend buitenterras. Grote glaspartijen kijken uit over het weidse landschap. Hier maken de 
bewoners het verschil: zorg vertrekt vanuit persoonlijke noden en behoeften. Een multidisciplinair 
team en de inzet van vrijwilligers zorgt voor kwaliteit van leven in een huiselijke sfeer waarin mensen 
zich thuis kunnen voelen.  
 
 
Je functie:   

 je bent verantwoordelijk voor het aanbieden van een  kwaliteitsvolle leef- en woonomgeving 
voor mensen met zorg  

 je zorgt hierbij voor implementatie van nieuwe tendensen zowel op vlak van het 
welbevinden van de bewoners  als op vlak van  de zorgorganisatie   

 je geeft leiding en superviseert een team van ervaren medewerkers 

 je bent verantwoordelijk voor de goede werksfeer in een groep  van 50 medewerkers 

 je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur en werkt samen met financiële en 
logistieke directiemedewerkers 

 
Je profiel:  

 een masterdiploma of evenwaardige ervaring 

 uitgesproken belangstelling voor  ouderenzorg 

 ervaring in leidinggeven 

 contactvaardig, diplomatisch, discreet, dynamisch en stressbestendig 

 innovatief en kritisch ingesteld 
  

 
Wij bieden:  

 een dynamische werkomgeving met professionele werkmiddelen en ruimte voor initiatief 

 aantrekkelijke verloningsvoorwaarden in functie van het aantal jaren nuttige anciënniteit in 
het beroep met o.a. bedrijfswagen, maaltijdcheques, anciënniteitsverlof, vorming. 
 

 
Interesse? 
Solliciteer met jouw persoonlijke motivatiebrief en cv bij: Griet Robberechts, algemeen directeur  
Woonzorgnet-Dijleland vzw    •   Wingerdstraat 14, 3000 Leuven    •   griet.robberechts@wznd.be    
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