
 

 

 

 
WZC Onderdale (Ursel) zoekt  

een zorgkundige met een hart voor ouderen 
 
WZC Onderdale (Ursel) is een voorziening voor 102 oudere bewoners. Wij maken deel uit van een grote groep 

van ouderenvoorzieningen: de vzw Zorg-Saam ZKJ. 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 2.200 ouderen. Met al onze enthousiaste medewerkers geven we 

in WZC Onderdale dagelijks zorg op maat aan verschillende doelgroepen: zorgbehoevende ouderen, personen 

met dementie, bewoners die nood hebben aan palliatieve zorgen of psychogeriatrische patiënten. 

Als zorgkundige binnen een interdisciplinair team vervul je een centrale rol in het aanbieden van totaal-zorg aan 

onze bewoners. 

Wij bieden een warme werkplek aan gouden harten. Word jij onze nieuwe collega (m/v)? 

 

Functieomschrijving: 
Je kernopdracht is zorg op maat aan verschillende doelgroepen ouderen: zorgbehoevende ouderen, personen 

met dementie, bewoners die nood hebben aan palliatieve zorgen of psychogeriatrische patiënten.   

We doen dit door een eigentijdse, kwalitatieve zorgverlening. Je zet je ook in voor de leefgroepwerking. 

Als zorgkundige binnen een interdisciplinair team vervul je een centrale rol in het aanbieden van totaalzorg aan 

onze bewoners. 

 

Wij bieden een warme werkplek aan gouden harten! Word jij onze nieuwe collega? 
 

Profiel : Je bent in het bezit van een visum zorgkundige 
 

Wat bieden wij: 
 Een warme en zorggerichte cultuur in een aangename en moderne werkomgeving 

 De kans om je te bekwamen in leefgroepwerking 

 Langdurige vervanging ( vervanging project 600, minimaal 2 jaar) 

 Deeltijds – 30.4u per week 

 Frequente opleidingen en vormingen 

 Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit. 

 Maaltijdcheques 
 

INTERESSE? Voor het stellen van uw kandidatuur kan u zich richten tot  Elke Vastiau, Directeur, WZC 

Onderdale, Onderdale 1, 9910 Ursel of mailen naar Vastiaue@onderdale.zkj.be  

Voor inlichtingen kunt u terecht bij Valérie Maertens op het nummer 09 325 80 00. 
 


