
 

 

WZC Meredal zoekt een zorgkundige (m/v) 

Woonzorgcentrum Meredal vzw telt momenteel 111 bewoners in het woonzorgcentrum en 
herstelverblijf en een 80-tal residenten in de groep assistentiewoningen 'De Merelaar' en 'De 
Valeriaan'. 
In volle expansie en met ruime aandacht voor het woon-, leef- én werkklimaat wenst WZC Meredal 
een zorgkundige aan te werven. 
 
Als lid van een zorgteam sta je - samen met verpleegkundigen, zorgkundigen, kiné, ergo en logistieke 
medewerkers - garant voor een deskundige totaalzorg van de bewoner. Je staat hierbij onder 
supervisie van je dienstverantwoordelijke en je werkt op basis van een elektronisch zorgplan. Je hebt 
meestal een vast uurrooster met prestaties te leveren op weekdagen en 1 op 2 weekends. Ben je 
schoolverlater of ben je iemand op zoek naar een nieuwe uitdaging, voel je je goed in een organisatie 
met een warm hart en heb je zin om zorg te dragen voor de ouderen, aarzel dan niet om te reageren. 
Dan kan dit een enige kans zijn! 
 

Profiel 

• In het bezit van een definitief visum van zorgkundige (definitieve registratie) is een absolute 
must 

• Je hebt een zeer goede kennis van de Nederlandse taal 

• Liefst heb je al een eerste werkervaring achter de rug (< 2 jaar) 

• Je hebt een hart voor mensen en een boontje voor ouderen 

• Animatieve grondhouding, empathisch vermogen en verantwoordelijkheidszin worden sterk 
gewaardeerd 

• Een echte teamspeler die voldoende zelfstandig kan werken 

• Respectvol en attent in de omgang 

• Zorg voor een goede samenwerking en open contact met collega’s, bewoners en families 

 

Competenties 

Jobgerelateerde competenties 

Domein: Geriatrie  

- De algemene toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen. De persoon met een 

zorgbehoefte bij de inname van geneesmiddelen via orale weg helpen. De verpleegkundige 

over afwijkende symptomen of over risico’s voor vallen, verwondingen, ….. informeren 

- Bepaalde functies van de persoon met een zorgbehoefte meten en de informatie overmaken 

aan de verpleegkundige  

- Voor de lichaamsverzorging, de comfortzorg en de preventieve verzorging van de persoon 

met een zorgbehoefte instaan  



- De persoon met een zorgbehoefte bij de activiteiten van het dagelijks leven helpen 

Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte observeren 

- Maaltijden en lichte maaltijden aan de persoon met een zorgbehoefte volgens de noden of 

het zorgplan bedelen 
- Personen met een zorgbehoefte over mogelijkheden tot ontspanningsactiviteiten informeren 

of hen tijdens deze activiteiten begeleiden 

Persoonsgebonden competenties 

- Omgaan met stress 

- Resultaatgerichtheid 

- Leervermogen hebben 

- Samenwerken als hecht team 

- Zelfstandig werken 

- klantgerichtheid 

Aanbod 

• Contract van bepaalde duur met nadien de mogelijkheid tot een vast contract 

• Jobtime is te bespreken (voltijds (38/38) of deeltijds) 

• Correcte verloning volgens IFIC- barema (Zorgnet Icuro) 

• Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering van bij aanvang en elektronische 

maaltijdcheques vanaf 6 maanden effectieve prestaties (zichtwaarde €5.5) 

• Gelegenheid tot zich ontplooien in de domeinen van je interesse: dementie, palliatieve zorg, 

pastoraal, hef-en tillen,……… 

• Aangenaam werkkader, dynamische omgeving, familiaal karakter 

• 7u36’ te presteren per dag: vroeg-, avond- of dagdienst (uren liggen tussen 7u en 21u30) 

• 1 weekend op 2 (met elke week 2 vrije dagen) 

 

Plaats tewerkstelling  

Woonzorgcentrum Meredal  

Vijverstraat 38  

9420 ERPE-MERE 

 

Waar en hoe solliciteren?  

Solliciteren met CV en motivatiebrief  

Via email: hrm@wzcmeredal.be  

Of per brief ter attentie van mevr. Bea Wauters 

Wenst u meer info? Neem telefonisch contact op met mevr. Wauters op het nummer: 053 83 35 31 


