
 

 

WZC Meredal zoekt een zorgkundige  

mobiele equipe (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 houdt van werken in een dynamische omgeving en die ondersteunend werkt in de zorgteams 
op onze verschillende afdelingen. 
 
Als zorgkundige sta je in voor de dagelijkse verzorging van de bewoners en werk je mee aan het creëren 
van een tweede thuis waarbij steeds aandacht gegeven wordt aan het algemeen welbevinden en de 
autonomie van de bewoner. Wij geloven sterk dat jouw actieve rol en expertise als zorgkundige, binnen 
het multidisciplinair team rond de bewoner, hierin een verschil kan maken. 

 
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging in de zorg met aandacht voor de work life balance door  
1 weekend op de 3 te werken in een vast uurrooster? Hou je van afwisseling en schrikt het mobiel 
werken in verschillende teams je niet af? Wacht niet langer en solliciteer vandaag nog…wij kijken uit 
naar jouw komst! 

 
 

Profiel 

 

▪ Op basis van je diploma/certificaat zorgkundige in het bezit zijn van een visum 

Dit visum is vereist! en geeft toelating tot de uitvoering van het beroep als zorgkundige  

▪ Zeer goede kennis van de Nederlandse taal 

▪ Inzet, attitude en motivatie primeren bij ons op werkervaring 

▪ Je bent een loyale teamspeler die zelfstandig kan werken 

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

respect naar bewoners, families en collega’s 

▪ Je bent stressbestendig en beschikt over een probleemoplossend vermogen 

▪ Je neemt je verantwoordelijkheid op en blijft in alle omstandigheden professioneel handelen 

▪ Je hebt een groot hart voor ouderen 

 

 



Kerntaken als Zorgkundige mobiele equipe 

▪ Hygiënische zorgen toedienen volgens het zorgplan met aandacht voor detailzorg  

▪ Helpen bij de dagelijkse activiteiten van de bewoner 

▪ Uitvoeren van alle toegestane zorgkundige handelingen 

▪ De zorgnoden en algemene toestand van de bewoner observeren, evalueren en rapporteren  

▪ De verzamelde informatie in het elektronisch zorgdossier noteren en met het interdisciplinair 

team bespreken 

▪ Logistieke taken zoals bedelen van de maaltijden, proper linnen ontvangen en verdelen, 

transport bewoners enz. 

▪ Toezien op het comfort en de veiligheid van de bewoner 

▪ De bewoner informeren over de mogelijkheden tot ontspanningsactiviteiten en hem hierin 

begeleiden 

▪ Actief informeren van familie en externen in functie van de noden van de bewoner 

▪ Begeleiden van stagiairs en nieuwe medewerkers 

▪ Actieve deelname aan werkgroepen 

▪ Overleg en signaleren van probleemsituaties aan de verpleegkundigen en het diensthoofd 

 

Gedragscompetenties 

▪ Betrouwbaar ▪ Zelfstandig werken 
▪ Inlevingsvermogen ▪ Stressbestendig en probleemoplossend  
▪ Klantgericht ▪ Samenwerken 
▪ Leervermogen ▪ Flexibiliteit 

 
Aanbod 

▪ Arbeidsovereenkomst: vast contract van onbepaalde duur 

▪ Tewerkstelling: deeltijds 20 uur per week te presteren in 4 dagen 

▪ Verloning: volgens wettelijk IFIC-barema met overname van relevante anciënniteit 

▪ Uurrooster: 1 weekend op 3 

▪ Shiften: dag in de week: 4u/d presteren van 8u-12u of van 16u-20u 

             dag in het weekend: 8u/d presteren van 8u-12u en van 16u-20u 

▪ 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 

▪ Een vlotte opstart dankzij ons onthaaltraject 

▪ 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 babbel 

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


