
 

De match van je leven? 
Woonzorgnet-Dijleland staat voor vernieuwing in de ouderenzorg, want het moet en het kan anders! 

En daaraan kan jij meewerken samen met meer dan 450 collega’s in De Wingerd en Dijlehof in 

Leuven, Ter Meeren in Neerijse en Keyhof in Huldenberg. Elk woonzorgcentrum heeft zijn eigen 

cultuur, eigen accenten en waarden, maar kleinschalig genormaliseerd wonen, leven en zorgen staan 

centraal in onze visie. We staan voor kwalitatieve en deskundige ouderenzorg en we zitten nooit stil.  

Om alle bedrijfsprocessen nog beter te structureren en optimaliseren zijn wij op zoek naar een: 

 

Strategische beleidsmedewerker  

De uitdaging 
 Je neemt actief deel aan het overleg met bestuursorganen, zorgt voor verslaggeving en opvolging. 
 Je bereidt diverse dossiers voor ter bespreking met de algemeen directeur, het beleidsteam en het 

bestuur. 
 Je staat in voor de wettelijke verplichtingen en juridische processen van onze organisatie. 
 Je bent een aanspreekpersoon voor stakeholders. 
 Je maakt mee het verschil op het vlak van strategisch leiderschap en zorginnovatie. 
 Je rapporteert aan de algemeen directeur en het dagelijks bestuur. 
 
Onze verwachtingen 
 Je werkt zelfstandig en neemt initiatief. 
 Je bent in staat snel kennis te verwerven. 
 Je hebt een talent voor organiseren en coördineren. 
 Je bent discreet en plichtsbewust. 
 Je bent flexibel in werkuren. 
 Je hebt een brede interesse in de social profit, meer bijzonder in de ouderensector. 
 Omgevingsbewustzijn, vertrouwen en respect zijn jouw modus operandi. 
 
Opleiding 
 Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in een juridische of politiek-maatschappelijke richting. 
 Ervaring in een beleidsondersteunende functie en in organisatiemanagement is een pluspunt 
 Je hebt aanzienlijke kennis en interesse voor ICT. 

 
Ons Aanbod: 
 Meewerken aan een inspirerend en groeiend woonzorgnet. 
 Een aantrekkelijke verloning met overname van relevante anciënniteit en extra voordelen.  
 Maaltijdcheques, groepsverzekering, fietsvergoeding, abonnement openbaar vervoer. 
 Ruimte voor initiatief, opleidingen en persoonlijke groei. 
 

Is er een match? 
 

Aarzel niet en bezorg ons via mail aan lut.vanaerschot@wznd.be vóór 15.11.2021  

jouw kandidatuurstelling met CV en motivatiebrief.   

Want we hebben jou nodig en kijken naar je uit ! 
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