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Woonzorgcentrum De Regenboog (Zwijndrecht) is een christelijke voorziening met 265 
woongelegenheden voor oudere bewoners en een centrum voor kortverblijf en 
dagverzorging. Wij maken deel uit van een grote groep van ouderenvoorzieningen: vzw   
Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. Meer dan 1.500 deskundige medewerkers en 
geëngageerde vrijwilligers maken werk van hun kernopdracht: streven naar zorg op maat. 
We doen dit door een eigentijdse, kwalitatieve dienstverlening aan te bieden aan 
zorgbehoevende ouderen. 
 
Wij zijn op zoek naar: 
 
 

ZORGKUNDIGE 19u/week (deeltijds - dagdienst)(m/v) 
 
Profiel: 

 

 U beschikt over het diploma van zorgkundige met visum; 

 U bent vertrouwd met de ouderenzorg die een empatische en respectvolle 
basishouding vereist, zowel naar de bewoners als familie toe; 

 U kunt verantwoordelijkheid opnemen en zelfstandig werken; 

 U heeft een houding die past binnen de christelijke visie van het 
woonzorgcentrum. 

 

Aanbod: 
 

 Een aangename werksfeer; 

 Een boeiende uitdagende job, waarin persoonlijke creativiteit en gevoel voor 
verantwoordelijkheid verwacht worden; 

 Een overeenkomst van onbepaalde tijd; 

 Prestaties in het weekend per 14 dagen, met 1 recuperatiedag in de week; 

 Uurroosters waarbij er zo maximaal mogelijk rekening wordt gehouden met de 
noden van de kandidaat; 

 Een functie met ontplooiingskansen; 

 Een aantrekkelijk salaris volgens de actueel geldende barema’s; 

 Overname van anciënniteit (cfr. de CAO van 01/07/1975); 

 Premies voor weekend- en avondwerk en voor onregelmatige prestaties; 

 Extralegale voordelen; maaltijdcheques, gratis treinabonnement, fietsvergoeding, 
extra beloning bij mijlpalen in uw privéleven; 

 Kinderopvang tijdens schoolvakanties. 
 

Interesse: 
 

Voor het stellen van uw kandidatuur en/of het bekomen van bijkomende informatie, kan u 
uw sollicitatie richten tot Dhr. Chris Rogier, directeur. 
E-mail: rogierc@deregenboog.zkj.be 
Tel: 03/253 29 01 
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