
     

WZC Moervaartheem  

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): 

 

Om aan onze bewoners de nodige pastorale begeleiding te geven, zoeken we momenteel een m/v: 

 

PASTORAAL WERKER  

halftijds 

 

 

Functie: 

- Je staat in voor een hartelijke en deskundige aanwezigheid bij bewoners. 

- Je luistert en ondersteunt medewerkers en vrijwilligers. 

- Je geeft liturgische en religieuze animatie mee gestalte. 

- Je bent verantwoordelijke voor liturgische, pastorale en ethische vergaderingen 

(voorbereiden, leiden, opvolgen). 

- Je geeft mee vorm aan de christelijke identiteit van het WZC in samenwerking met de directie. 

- Je draagt de presentie(theorie) actief uit en stimuleert deze bij de medewerkers. 

- Je bent betrokken in het proces van vroegtijdige zorgplanning en je ondersteunt mee deze 

werking. 

 

Profiel: 

- Je genoot een theologische en/of pastorale opleiding. Je hebt affiniteit met ouderenzorg. 

Ervaring is een troef, maar schoolverlaters zijn welkom. 

- Je gaat vlot om met bewoners, familie en medewerkers. 

- In een multidisciplinair team werken trekt je aan. 

- Je zet je graag in voor de medemens.  

- Je bent bereid de christelijke identiteit van de voorziening mee uit te dragen. 

 

Aanbod: 

- Een organisatie met een actuele kijk op ouderenzorg 



- Een boeiende autonome functie in een aangename werksfeer 

- Plaatselijke en overkoepelende begeleiding en ondersteuning  

- Mogelijkheid tot volgen van vorming 

- Een motiverend salaris met een pakket extralegale voordelen (maaltijdcheques, extra dagen 

klein verlet, flexibiliteit in uurrooster etc.) 

 

Interesse? 

Stuur je sollicitatie met CV naar Heidi De Clercq, stafmedewerker pastoraal en identiteit, Onze Lieve 

Vrouwstraat 23, 9041 Oostakker, declercqh@zorg-saam.zkj.be. 

Voor inlichtingen kunt u terecht bij Christine Van Acker, algemeen directeur WZC Moervaartheem: tel. 

09 342 36 60 of vanackerc@moervaartheem.zkj.be. 
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