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Zorgkundige 

IFIC 11 – halftijds (19/38) – contractueel – bepaalde duur 

Als zorgkundige sta je in nauw contact met de bewoners. Je ondersteunt hen bij dagelijkse 
activiteiten op vlak van hygiëne, maaltijden, zelfstandigheid, verplaatsingen, animatie, 
enzovoort. Dat doe je met veel plezier, een goed humeur en een vriendelijk woord.  
Maar als zorgkundige hoor je tot een groter team en werk je samen met collega’s. Ook deze 
contacten zijn een belangrijk onderdeel van jouw werk want in woonzorgcentrum Sint-Pieter 
werken we met en voor elkaar. 
  
Wat bieden we jou aan? 

- Bruto maandsalaris van minimum € 2.419,84 en maximum € 3.098,38 per maand, afhankelijk 
van mogelijke overname relevante werkervaring 

- Maaltijdcheques van € 8/voltijds gewerkte dag 
- Attractiviteitspremie 
- Wisseldiensttoeslag ten bedrage van 11 % 
- Supplementen voor weekend-, avond- en nachtprestaties 
- Hospitalisatieverzekering  
- Haard- en standplaatstoelage  
- Vakantiegeld 
- Eindejaarstoelage 
- 2de pensioenpijler aan 3% van het pensioengevend loon 
- Fietsvergoeding (Woonwerkverkeer: 0,25 euro/km; Dienstverplaatsing: 0,1872 euro/km) 
- Gunstige verlofregeling (26 dagen verlof en 11 feestdagen) 
- Ecocheques van € 200/jaar voor een voltijdse betrekking 
- Op pedagogische studiedagen voorziet het wzc-team in entertainment van jouw kids tijdens de 

werkuren. 
 

Wat verwachten we van jou? 
Je ben 18 jaar of ouder en hebt zin om te werken. Je hebt het diploma of getuigschrift van het 6de jaar 
‘personenzorg’ of van gelijkgesteld onderwijs. Tevens beschik je over het visum van zorgkundige.  
Met enthousiasme vat je de dag aan en ben je nieuwsgierig naar wat de dag in het woonzorgcentrum zal 
brengen. 
Met de collega’s kan je het goed vinden want het is samen met hen dat je instaat voor de zorg van de 
bewoners. Je bent vriendelijk en behulpzaam en is er al eens een probleem, dan roep je de collega’s in 
voor hulp. Je staat er immers nooit alleen voor. 
Voor de bewoners heb je engelengeduld, je bent sociaal ingesteld en toont begrip voor hen. 
Na een tijdje ben je goed ingewerkt. Je kent het reilen en zeilen, weet van aanpakken en neemt 
verantwoordelijkheid op. 
Op het einde van de werkdag ga je met voldoening naar huis en kijk je uit naar wat de volgend dag zal 
brengen. 
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Toelatingsvoorwaarden 
Uiteraard is jouw gedrag in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;  
geniet je burgerlijke en politieke rechten,  
ben je lichamelijk geschikt  
en beheers je de Nederlandse taal voldoende. 
 
Solliciteren? 
Dit kan door ons zo snel mogelijk volgende te bezorgen: 

1. Jouw motivatiebrief 
2. gepaard met jouw curriculum vitae 
3. en een afschrift van jouw diploma of voorlopig attest 

Vermeld op ieder document het vacaturenummer (2021.17) 
Bij indiensttreding krijgen we dan ook nog graag een uittreksel uit het strafregister, bestemd voor 
openbaar bestuur. 
 
Een eerste selectie gebeurt op basis van jouw brief en CV. Zorg ervoor dat je toelichting geeft bij 
jouw ervaring. Geef mee welke ervaring je reeds hebt opgedaan in het verleden en doe dit zo precies 
mogelijk. 
Tijdens de selectieprocedure kunnen er referenties opgevraagd worden bij vroegere werkgevers. 
 
Besluiten we om samen in zee te gaan, dan nodigen we jou eerst nog even uit bij de 
arbeidsgeneesheer. 


