Binnen vzw Woonzorgnet-Dijleland werken De Wingerd, Ter Meeren, Dijlehof en Keyhof samen aan
een deskundig woon- en zorgaanbod voor ouderen met diverse zorgvragen. 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 Ter

Meeren in Neerijse op zoek naar een m/v/x:

zorgkundige in kleinschalig wonen
(voltijds/deeltijds)
Woonzorgcentrum Ter Meeren is gelegen op een heuvel in het landelijke en groene Neerijse, een
deelgemeente van Huldenberg. Ter Meeren beschikt over 8 kleinschalige woningen van 11 tot 15
bewoners, een centrum voor kortverblijf en een dagverzorgingscentrum. Als zorgkundige werk je niet
op een klassieke afdeling maar in een echte woning. Deze woning is zoals bij je thuis voorzien van
een living met geïntegreerde keuken, een badkamer, individuele kamers en een bergruimte.

Je functie
• Je draagt de verantwoordelijkheid voor de woning waarin je werkt
• Je zorgt voor een prettige woonomgeving en draagt actief bij aan de huiselijke sfeer in de woning
• Je zoekt naar individuele oplossingen voor bewoners
• Je betrekt de bewoners actief bij het dagelijks gebeuren
Jouw plaats in de organisatie
• Als zorgkundige werk je in een woning nauw samen met verpleegkundige, logistiek medewerker
of maaltijdbegeleider onder leiding van een woonzorgcoördinator.
Je profiel
• Je beschikt over een diploma zorgkundige met visum.
• Je draagt samen zorg voor onze bewoners en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
• Je hecht veel belang aan respect, zorg en leren
• Je bent vriendelijk, biedt een luisterend oor aan onze bewoners en bent betrokken
• Je hebt respect en aandacht voor privacy
• Je werkt professioneel
• Je kan vlot overweg met de computer of bent bereid dit te leren.

Wij bieden
• bediendencontract van onbepaalde duur
• loon volgens de wettelijke ziekenhuisbarema's
• maaltijdcheques en fiets‐/verplaatsingsvergoeding
• interne en externe opleidingen die je de kans geven te groeien
• een aangename leefomgeving waarbij respect en vertrouwen in ieders kunnen centraal staat
• humor en collegialiteit
• ruimte voor initiatief
• professioneel leiderschap en dagelijkse begeleiding
• oog voor je werkcomfort

Interesse?
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of
handicap.
Solliciteer vandaag nog per mail of brief naar Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke:
eddy.devolder@termeeren.be of Wolfshaegen 186, 3040 Neerijse.

