
       
       
       
       

 
 
 
voor de zorg aan de bewoners zijn we op zoek naar (m/v): 

WZC Sint-Antonius is een woonzorgcentrum met 163 erkende woongelegenheden, 

waaronder 6 voor kortverblijf. Met een 130 tal enthousiaste medewerkers geven wij 

dagelijkse zorg aan verschillende doelgroepen: zorgbehoevende ouderen, ouderen met 

dementie, ouderen met nood aan palliatieve zorgen, patiënten met Multiple Sclerose (10). 

Wij maken deel uit van een groep van ouderenvoorzieningen: de v.z.w. Zorg-Saam Zusters 

Kindsheid Jesu. 

Meer dan 1700 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 2200 ouderen. 

 

Ter ondersteuning van de zorg aan de bewoners zijn we op naar (m/v): 

                                

Een ENTHOUSIASTE VERPLEEGKUNDIGE/ZORGKUNDIGE om  

onze interne MOBIELE EQUIPE te versterken. 
 

 

BEN JIJ VERPLEEGKUNDIGE/ZORGKUNDIGE  

die flexibel wil werken = werken op de verschillende afdelingen en met diverse doelgroepen 

van ouderen (MS patiënten, personen met dementie, zwaar chronisch zieken,... ) 

die evenwicht wenst in de balans privé/werk 

die afwisseling wil in het werk 

die zelfstandig  en in team kan werken 

die een goed  aanpassingsvermogen bezit 

 

 

 

 Woon- en zorgcentrum 

Sint-Antonius 

 



 

 

ONS AANBOD: 
een contract van onbepaalde duur  

een jobtime van 19uur 

een gevarieerde job 

werken enkele op weekdagen, uitzonderlijk op feestdagen  

 

- Je werkt in een woonzorgcentrum dat kwaliteitsvolle zorg centraal stelt en dit doet 

vanuit een lange christelijke traditie met respect voor haar bewoners, medewerkers, 

familieleden, vrijwilligers, .....  
- Een organisatie met een actuele kijk op de ouderenzorg. 

- Ruime verantwoordelijkheid, waarbij u ondersteund wordt door de directe 

leidinggevende (Verantwoordelijke Zorg). 

- Een interdisciplinaire samenwerking. 

- Participatie aan een dynamisch beleid. 

- Ruimte voor opleidingen en vormingen. 

- Arbeidsvoorwaarden gericht op het welzijn van onze medewerkers; ondermeer een 

extra aanwezigheidspremie en maaltijdcheques, kinderopvang in de vakantieperioden, 

mogelijkheid tot het aankopen van maaltijden aan economische prijzen, … . 

 

 

Interesse? 
 

Stuur je kandidatuur(gemotiveerd schrijven +CV) naar mevr. De Clippeleir Bernadette, 

algemeen directeur. Woon- en Zorgcentrum Sint-Antonius, Rootjensweg 77, 

9200 Grembergen. 

e-mail: declippeleirb@stantonius.zkj.be 

 

Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met mevr. De Clippeleir Bernadette  

052/381461 of mevr. Baetens Ingrid, verantwoordelijke zorg 052/381462.  
 

 

 

 

 


