
ZORGKUNDIGE 
Onbepaalde duur 80% - 100% 
 

VZW Vijvens is reeds meer dan 30 jaar actief in de ouderenzorg.  

Vanuit onze christelijke waarden en met respect voor de eigenheid van elke 
mens bieden wij, samen met onze geëngageerde personeelsleden en 
vrijwilligers, aan 220 bewoners een warme thuis. 

Onze vzw bestaat uit 4 voorzieningen gelegen in de gemeente Kruisem: het 
WZC Home Sint-Petrus, het WZC Home Vijvens, het DVC De Marolle en de 
GAW Residentie Ommegang 

Wij zijn op zoek naar mensen om onze ploeg te vervoegen. 

Jouw functie 

Zie je jouw toekomst in de ouderenzorg? Als zorgkundige sta je in voor de 

zorgen aan ouderen in ons WZC. In overleg met de verantwoordelijke sta je 

in voor de hygiënische verzorging en sanitaire verzorging.  

Je ondersteunt en stimuleert de bewoners bij de ADL activiteiten (eten en 

drinken, toilet maken, zich kleden, zich verplaatsen, ...). Je observeert en 

gaat in op de dagelijkse lichamelijke, geestelijke, sociale behoeften van de 

bewoners. Je waakt over de continuïteit van de zorg van de bewoner.   

Je creëert gespreksmomenten, waarbij ingegaan wordt op de individuele 

beleving van de bewoner en op zijn persoonlijke levensgeschiedenis en 

begeleidt familie. 

Je betrekt bezoekers bij het dagelijkse leven van het WZC. 

Je krijgt de kans jezelf te ontplooien door het volgen van vorming, volgen 

van evoluties in de sector en ontwikkelt steeds eigen vaardigheden. 

Jouw profiel 

 Je bent in het bezit van een diploma en visum zorgkundige; 

 Je bent bereid om één weekend op twee te werken; 

 Je hebt een basiskennis van geriatrie; 

 Kennis van het medicatiegebruik bij ouderen. 

Vaardigheden  

 Je kan op een invoelende manier omgaan met zeer verschillende 

mensen en met de gevolgen van het ouder worden; 

 Je gaat constructief om met klachten en kritiek; 

 Je hebt een sterk observatievermogen; 

 Je bezit praktische vaardigheden o.a. linnenbehandeling, 

ontsmettingsmiddelen, incontinentiemateriaal en andere hulpmiddelen. 

Attitudes 

 Je hebt een warm hart voor ouderen; 

 Je kan je vereenzelvigen met de waarden van onze vzw; 

 Je vindt collegialiteit belangrijk; 

 Je neemt initiatief, je pakt de zaken creatief aan, je hebt een groot 

doorzettingsvermogen; 

 Je bent discreet, respecteert het beroepsgeheim en je bent respectvol; 

 Je springt in waar nodig; 

 Je neemt verantwoordelijkheden op, gaat ze niet uit de weg. 

WIJ BIEDEN AAN 

 

Contract onbepaalde duur; 

 

Deeltijdse of voltijdse 

tewerkstelling; 

 

Aanééngesloten diensten 

 

Verloning conform 

sectorbarema’s; 

 

Een aangename werksfeer 

in onze huiselijke 

omgeving. 

 

 

INTERESSE IN DEZE 

FUNCTIE? 

 
Solliciteer per mail  met 

CV en motivatiebrief 

directie@stpetrus.be 

 

MEER INFORMATIE? 
Contacteer Juana 

Vandenhende 

09/333 30 17 

 

 

 

Je sollicitatie wordt in 

alle discretie behandeld 
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