
 

 

WZC Meredal zoekt een Mentor zorgpraktijk -

Communicatieverantwoordelijke (m,v,x) 

Vzw Meredal biedt een warme thuis aan 111 bewoners in het woonzorgcentrum Meredal. 
Tevens beschikken we over twee groepen van assistentiewoningen ‘De Merelaar’ en ‘De Valeriaan’ 
waar we in 72 woningen senioren huisvesten die zelfstandig kunnen wonen met al dan niet 
ondersteuning van thuiszorgdiensten. 
Met een grote groep van geëngageerde vrijwilligers en medewerkers van verschillende disciplines 
geven we dagelijks een afgestemde zorg aan verschillende doelgroepen. 
Wij zetten sterk in op een aangenaam woon- en leefklimaat voor onze bewoners en op een goede 
werkomgeving voor onze medewerkers. 
 
We zijn op zoek naar een collega met het hart op de juiste plaats en een passie voor ouderenzorg.  
Iemand die mensen warm benadert en het beste uit mensen naar boven haalt en daarnaast onze 
zorgcultuur in woord en beeld tastbaar kan maken via onze verschillende communicatiekanalen. 
Wij geloven sterk dat jouw actieve rol en expertise een doorslaggevend verschil kan maken. 

 
Ben je op zoek naar een boeiende en uitdagende functie in een dynamische werkomgeving? Heb je 
een vlotte pen en interesse in het ondersteunen van nieuwe medewerkers en stagiairs? 
Heb je goesting om ons team te komen versterken? Wacht niet langer en solliciteer vandaag nog…wij 
kijken uit naar jouw komst! 

 
 

Profiel 

 

▪ Houder van een verpleegkundig diploma 

▪ Je bent taalvaardig en beschikt over een zeer goede kennis van de Nederlandse taal 

▪ Kennis van de sociale media kanalen 

▪ Helder en beknopt communiceren 

▪ Inzet, attitude, interesse en motivatie primeren bij ons op werkervaring 

▪ Je kan zelfstandig werken en neemt initiatief 

▪ Je beschikt over goede sociale vaardigheden, gebaseerd op luisteren, empathie, geduld en 

respect naar medewerkers, bewoners en studenten 

▪ Je neemt je verantwoordelijkheid op  

▪ Je hebt een groot hart voor ouderen 

 
 

 

 

 

 



Kerntaken als Mentor zorgpraktijk - Communicatieverantwoordelijke 

De kerntaken omhelzen twee domeinen: 

 

▪ Als Mentor zorgpraktijk sta je in voor onthaal en de begeleiding van nieuwe 

zorgmedewerkers en stagiairs met als doel de integratie van de nieuwe zorgmedewerkers en 

stagiairs te verzekeren en zo de kwaliteit van de zorgverlening te bevorderen. 

▪ Je houdt toezicht op het verloop van het te volgen inwerktraject en de onthaalopleidingen die 

nieuwe medewerkers dienen te doorlopen.  

▪ Je bent het aanspreekpunt en fungeert als vertrouwenspersoon voor alle nieuwe 

medewerkers en stagiairs. Je bespreekt met hen op regelmatige basis hun integratie en 

leerproces. 

▪ Je evalueert met de diensthoofden en mentoren de integratie en het functioneren van de 

nieuwe medewerkers en stagiairs en zoekt naar oplossingen voor problemen. 

▪ Je evalueert, optimaliseert en corrigeert in samenspraak met de diensthoofden het beleid 

m.b.t. de indiensttreding en de onboarding van de nieuwe zorgmedewerkers en de 

stagebegeleiding van de studenten. 

▪ Je optimaliseert en bent verantwoordelijk voor het peter- en meterschap en de 

mentorenwerking binnen de voorziening. Je ondersteunt en coacht de mentoren zodat zij nog 

beter in staat zijn tot het begeleiden van de stagiairs. 

 

▪ Als communicatieverantwoordelijke ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, 

coördineren en uitvoeren van de interne en externe communicatie van Vzw Meredal. 

▪ Je onderhoudt onze sociale media kanalen en website met als doel de good practices en de 

inzet van alle medewerkers en vrijwilligers in de verf te zetten. Tevens creëer je een grotere 

naamsbekendheid en sterke employer branding. 

▪ Via nieuwsbrieven, communicatieschermen en mogelijks andere interne kanalen zorg je 

ervoor dat onze medewerkers goed geïnformeerd zijn. Een goede interne communicatie is 

immers de basis voor een sterke medewerkersbetrokkenheid. 

▪ Je ondersteunt onze HR-dienst bij het opmaken van wervende vacatureteksten. 

▪ Je staat in voor het ontwerpen van flyers, brochures, uitnodigingen, affiches, folders, banners 

en kaartjes… 

▪ Je behartigt het positieve imago van de organisatie. 

 

Gedragscompetenties 

▪ Betrouwbaar ▪ Creativiteit 
▪ Inlevingsvermogen ▪ Communiceren 
▪ Zelfstandig werken ▪ Samenwerken 
▪ Plannen en organiseren ▪ Flexibiliteit 

 

Aanbod 

▪ Arbeidsovereenkomst: vast contract van onbepaalde duur 

▪ Tewerkstelling: voltijds, deeltijds is bespreekbaar 

▪ Verloning: IFIC-barema 17 met overname van relevante anciënniteit 

▪ Extralegale voordelen: 

                 Hospitalisatieverzekering DKV vanaf 6 maanden effectieve prestaties 

                 Elektronische maaltijdcheques t.w.v. 5,5 euro vanaf 6 maanden effectieve prestaties 

                 Fietsvergoeding 

▪ Aangename, familiale en stabiele werkomgeving 

▪ Kans tot ontwikkeling en volgen van bijscholing 

▪ Regelmatig evenementen voor de medewerkers 

▪ Parkeergelegenheid op het terrein 



Plaats tewerkstelling  

Woonzorgcentrum Meredal  

Vijverstraat 38  

9420 ERPE-MERE 

 

Ben jij wie we zoeken?  

Vragen? Neem telefonisch contact op met mevr. Lydia Roos op het nummer 053/ 83 35 31 

Of maak een afspraak voor een vrijblijvende babbe.l 

Geïnteresseerd?  Solliciteer met CV en motivatiebrief via e-mail: hrm@wzcmeredal.be  

 

 

 

 


