
 

 

 

WZC Moervaartheem (Wachtebeke) is een voorziening voor 118 oudere bewoners, 

met 90 woongelegenheden, 10 kamers in kortverblijf, 18 serviceflats en dagopvang. 

Met 100 enthousiaste medewerkers geven we in WZC Moervaartheem dagelijkse 

zorg op maat in een huiselijke sfeer en dit voor verschillende doelgroepen : 

zorgbehoevende ouderen, personen met dementie en bewoners die nood hebben aan 

palliatieve zorg 

 

Wij maken deel uit van een grote groep van ouderenvoorzieningen: de vzw Zorg-

Saam Zusters Kindsheid Jesu. Meer dan 1.700 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 2.000 ouderen. Ter ondersteuning van de zorg aan deze bewoners zijn we op 

zoek naar een (m/v): 

 

 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 

(38 u/week) 

 

Profiel: 

- Je beschikt over een bachelor diploma (administratieve richting of gelijkwaardig 

door ervaring)  

- Je staat in voor het vriendelijk en correct onthaal en doorverwijzing van alle 

bewoners, familieleden, geïnteresseerden en derden 

- Je staat in voor de controle en input van aankoopfacturen 

- Je staat in voor de volledige bewonersfacturatie  

- Je verzorgt de opmaak van verkoopfacturen, opvolging van het klassement , 

controle van bestellingen, beheer van het stockmateriaal 

- Je staat in voor het beantwoorden van inkomende telefoonoproepen en het vlot 

doorverbinden van de oproepen naar de juiste persoon of dienst  

- Je beschikt over de noodzakelijke kennis en vaardigheden om de functie uit te 

oefenen 

- Je hebt verantwoordelijkheidszin 

- Je bent flexibel en stressbestendig 

- Je heeft ervaring met courante computerprogramma’s. 

- Je hebt een sociale ingesteldheid, je bent communicatief, een initiatiefneemster - 

initiatiefnemer, discreet en vriendelijk. 

- Je kan snel en accuraat informatie verzamelen, analyseren, verwerken en 

rapporteren. 

- Je bent geboeid door cijfers en je houdt ervan om nauwkeurig te werken. 

- Je werkt graag in teamverband, maar tevens kan je ook zelfstandig je opdrachten 

uitvoeren. 

- Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie. 

- Je bent vertrouwd met Office toepassingen (word, Excel, outlook, 

powerpoint,…). 

- Je hebt een houding die past binnen de Christelijke visie van de voorziening. 

- Je hanteert een respectvolle basishouding, zowel naar de bewoners, familie, 

collega’s. 

- Je hebt een warm hart voor ouderen en werkt graag in teamverband. 

 

Arbeidsvoorwaarden: 

- Fulltime (38 u./wk) van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding. 

- Een warme en zorggerichte cultuur in een aangename en moderne werkomgeving. 

- Een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen, maaltijdcheques, gratis 

treinabonnement, fietsvergoeding, korting bij tal van bedrijven. 

 

 



Belangstellenden richten hun sollicitatiebrief (met recente pasfoto en Curriculum Vitae) aan 

mevr. Cornelis Veerle, departementshoofd administratie, WZC Moervaartheem, Meersstraat 31, 

9185 Wachtebeke of mailen naar cornelisv@moervaartheem.zkj.be.  Voor inlichtingen kunt u 

terecht bij Mevr. Cornelis Veerle, departementshoofd administratie, op het nummer 

09/342.36.61. Solliciteren kan tot 12-10-18. 

Elke sollicitatie wordt discreet behandeld.  
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