
 

Vacature ZORGKUNDIGE- 19u of 30u/week 

Profiel 

Je bent een deskundige zorgkundige. Het is een pluspunt maar niet noodzakelijk dat je 

een aantal jaren ervaring in de ouderenzorg hebt.  

Je draagt oudere bewoners (al dan niet met dementie) een warm hart toe. Je bent 

respectvol en empatisch naar bewoners, familie, collega’s. Je neemt graag 

verantwoordelijkheid, je kan zelfstandig werken en je bent een teamspeler. Je kunt jezelf 

vinden in de christelijke visie van de organisatie. 

Jobgerelateerde competenties 

 De algemene toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen 

De persoon met een zorgbehoefte bij de inname van geneesmiddelen via orale weg 

helpen 

De verpleegkundige over afwijkende symptomen of over risico’s voor vallen, 

verwondingen, ... informeren 

 Maaltijden en lichte maaltijden aan de persoon met een zorgbehoefte volgens de 

noden of het zorgplan bedelen 

 Voor de lichaamsverzorging, de comfortzorg en de preventieve verzorging van de 

persoon met een zorgbehoefte instaan 

 Domein: Geriatrie 

 De persoon met een zorgbehoefte bij de activiteiten van het dagelijks leven helpen 

Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte observeren 

 Opvolggegevens van de activiteiten registreren 

Informatie met het team uitwisselen 

 Bepaalde functies van de persoon met een zorgbehoefte meten en de informatie 

overmaken aan de verpleegkundige 

Persoonsgebonden competenties 

 Klantgerichtheid 

 Samenwerken in een team 

 Regels en afspraken nakomen 

Vereiste studies 
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Talenkennis 

Nederlands (goed) 

Werkervaring 

Niet van belang 



 

Contract 

  vervangingscontract 

  Deeltijds - 19 of 30 uren per week 

 
Aanbod 

 Een professionele organisatie met een warme en vriendelijke cultuur die investeert 

in haar  medewerkers. 

 Een tijdelijk contract, met mogelijkheid tot een contract onbepaalde duur nadien 

 Een aantrekkelijk salaris met overname van je anciënniteit en met extralegale 

voordelen:  maaltijdcheques,  bijkomende vakantiedagen, gratis treinabonnement, 

fietsvergoeding, extra attenties bij belangrijke mijlpalen in je leven. 

 

Plaats tewerkstelling 

WZC SINT-RAFAEL 

Kasteelstraat 14 

1770 LIEDEKERKE 

 

Waar en hoe solliciteren? 

Per brief  

Online via website 

Via e-mail: vanheckec@strafael.zkj.be  

Per telefoon: 053/645 922  

mailto:vanheckec@strafael.zkj.be
tel:053645922

