
 

 

 

WZC Moervaartheem (Wachtebeke) is een voorziening voor 100 

bewoners, met 90 woongelegenheden en 10 kamers in kortverblijf, 18 

assistentiewoningen en een dagverzorgingscentrum.  Met 85 

enthousiaste medewerkers geven we in WZC Moervaartheem 

dagelijks zorg op maat in een huiselijke sfeer en dit voor verschillende 

doelgroepen : zorgbehoevende ouderen, dementerende personen, 

bewoners die nood hebben aan palliatieve zorgen. 
 

WZC Moervaartheem (Wachtebeke) is een voorziening voor 114 oudere bewoners, met 90 
woongelegenheden, 10 kamers in kortverblijf en 14 serviceflats. Wij maken deel uit van een grote groep 
van ouderenvoorzieningen: de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. Meer dan 1.600 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 2.200 ouderen. 
 
Wij maken deel uit van een grote groep van ouderenvoorzieningen: de 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 2.000 ouderen. Ter ondersteuning van de zorg aan deze bewoners zijn we op zoek 
naar een (m/v): 
 

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE 
38u/week 

Functie 

U bent verantwoordelijk voor een zorgafdeling van 30 bewoners. U staat mee in voor de organisatie van 
de zorgverlening, het begeleiden van bewoners en familie, het ondersteunen van uw zorgteam. U voert 
de taken uit die de directie en de stafmedewerker zorg aan u toevertrouwen. 

Profiel 

 U beschikt over een diploma in de verpleegkunde (minimum A1) , en heeft een kaderopleiding 
gevolgd of u bent bereid deze op korte termijn te volgen.  U heeft een aantal jaren werkervaring, 
bij voorkeur in de ouderenzorg. 

 U wil en kan verantwoordelijkheid opnemen en zelfstandig werken. U kan goed plannen en 
organiseren. 

 U bent gemotiveerd om in een huiselijke, warme en gezellige omgeving te werken waar elke 
medewerker en elke bewoner echt telt. 

 U hanteert een empathische en respectvolle basishouding, zowel naar de bewoners als naar de 
familie toe. 

 U heeft een houding die past binnen de christelijke visie van de voorziening. 
 
Aanbod 

 een warme en zorggerichte cultuur in een aangename werkomgeving; 

 frequente opleidingen en vormingen; 

 variabele uurroosters  

 contract van onbepaalde duur; 

 ondersteuning door automatisering en ergonomische hulpmiddelen; 

 een aantrekkelijk salaris met overname van anciënniteit en met extralegale voordelen, zoals 
extra dagen klein verlet, maaltijdcheques, gratis treinabonnement, fietsvergoeding, premies 
voor weekend- en avondwerk, extra beloning bij belangrijke mijlpalen in uw privéleven. 

 

 
Belangstellenden richten hun sollicitatiebrief (met recente pasfoto en Curriculum Vitae) 
aan mevr. Van Acker Christine, algemeen directeur, WZC Moervaartheem, Meersstraat 
31, 9185 Wachtebeke of mailen naar vanackerc@moervaartheem.zkj.be.   
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Mevr. Vereecke Eveline, stafmedewerker zorg, op 
het nummer 09/342.36.36. 
Elke sollicitatie wordt discreet behandeld.  
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