
 

De match van je leven? 
Woonzorgnet-Dijleland groepeert vier woonzorgcentra: De Wingerd en Dijlehof in Leuven, Ter 

Meeren in Neerijse en Keyhof in Huldenberg. Elk woonzorgcentrum heeft zijn eigen cultuur, eigen 
accenten en waarden. De vier huizen dragen echter één gemeenschappelijke deler uit: we staan voor 

kwalitatieve en deskundige ouderenzorg en we zitten nooit stil. De huidige bouwprojecten en de 
diverse trajecten naar een betere efficiëntie van processen en optimale duurzaamheid maken hier 

deel van uit. Om dit allemaal nog beter te kanaliseren zijn wij op zoek naar: 

Een technisch expert met ambitie (50%) 

De uitdaging 
 Je bent de rechterhand van de technische verantwoordelijke.  
 Wij kijken vooral uit naar jouw specifieke competenties en talenten. Op basis hiervan krijgt jouw functie 

immers concrete invulling.  
 Heb jij ervaring in bouwprojecten? Super! Je ondersteunt mee de bouw- en renovatieprojecten. 
 Heb jij ervaring in logistieke en technische processen? Prima! Je geeft samen met de technische 

verantwoordelijke vorm aan de technische diensten van de huizen en  de talrijke projecten.  
 In een werkomgeving met de nieuwste technieken en ruimte tot eigen initiatief en verantwoordelijkheid 

krijgen jouw ambities in elk geval een echte kans. 
 Je maakt mee het verschil in ouderenzorg. 
 
Onze verwachtingen 
 Je werkt zelfstandig, maar staat er nooit alleen voor.  
 Je bent een analytische denker. 
 Elk probleem is voor jou een nieuwe uitdaging: je zoekt graag oplossingen en verbeterpunten. 
 Samenwerken is je tweede natuur. 
 Vertrouwen en respect zijn je meer dan eigen. 
 Respect – Leren – Zorgen zijn de kerncompetenties die alle medewerkers van Woonzorgnet-

Dijleland in hun werk uitstralen. 
 
Opleiding 
 Technische of bouwkundige richting of gelijkwaardig door ervaring. 

 
Ons Aanbod: 
 Voor een inspirerend en steeds groeiend woonzorgnet werken. 
 Een aantrekkelijke verloning. 
 Overname van relevante anciënniteit.  
 Maaltijdcheques, groepsverzekering, fietsvergoeding, abonnement openbaar vervoer. 
 Een dynamische werkomgeving met de nieuwste technieken en professionele materialen. 
 Ruimte voor initiatief, opleidingen en persoonlijke groei. 
 

Is er een match? 
Aarzel niet en bezorg ons via info@wznd.be vóór 01.10.2021 jouw kandidatuurstelling.   

Want we hebben jou nodig en kijken naar je uit  

mailto:info@wznd.be

