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WZC Sint Eligius (Lochristi Zeveneken Lokeren) is een voorziening waar oudere bewoners een nieuwe 
thuis krijgen.  We zijn een Christelijk geïnspireerd woonzorgcentrum en bieden huisvesting aan 145 
bewoners (135 ROB/RVT, 10 CKV).   Een dagverzorgingscentrum en 6 zorgflats voor personen met 
dementie en 24 assistentiewoningen vervolledigen het aanbod.  Om de dienstverlening en huisvesting 
naar de bewoners te realiseren hebben we een equipe van 110 gemotiveerde medewerkers. 
Wij maken deel uit van een grote groep van ouderenvoorzieningen : De VZW Zorg Saam Zusters 
Kindsheid Jesu.  Meer dan 1700 deskundige medewerkers en geëngageerde vrijwilligers maken werk 
van hun kernopdracht en streven naar zorg op maat. We doen dit door een eigentijdse, kwalitatieve 
dienstverlening aan te bieden aan 2000 ouderen. 
 
Om de continuïteit van de zorg aan onze bewoners te waarborgen, zijn we op zoek naar een nieuwe 
collega die flexibel is naar uurroostering en wil meebouwen aan onze toekomst.   

 

VERPLEEGKUNDIGE Mobiel Equipe 
voltijds – onbepaalde duur 

 
De Mobiele Equipe bestaat uit een verpleegkundige (FT), twee zorgkundigen (FT en HT) en een 

orthopedagoog (HT).  De collega’s werkzaam in de Mobiele Equipe werken met een vast uurrooster 

in dagdienst dat gepresteerd wordt in een rotatiecyclus die ten goede komt aan werkdrukverlaging 

voor elke afdeling.  Bij afwezigheid door ziekte van een medewerker wordt de Mobiele Equipe 

onmiddellijk en voor maximum 5 dagen tewerkgesteld op de plaats en in het uurrooster van de 

afwezige medewerker.  De Mobiele Equipe wordt niet ingezet voor WE-werk, feestdagen en 

nachtwerk. 
 
Een aantal jaren werkervaring is aanbevolen, maar we staan ook open voor starters of herintreders. 
 
JE PROFIEL : Je hanteert een empathische en respectvolle basishouding, zowel naar de bewoners als 
naar de familie toe. – Je hebt een warm hart voor ouderen. – Je werkt graag in teamverband. – Zorg op 
maat bieden, ethisch reflecteren op de aangereikte zorg, aandacht voor de totale mens en zijn relaties, 
levenseindebegeleiding vooral gericht op een deskundige palliatieve zorgverlening, aandacht voor 
zingeving etc. zijn enkele kernwoorden waar het om gaat. – Je hebt een houding die past binnen de 
christelijke visie van de voorziening. 
 
AANBOD : Een gevarieerde job in een aangename en zich vernieuwende werkomgeving. – Een 
vooruitstrevende visie op verantwoord en ethisch zorg verlenen. – Een team met toffe collega’s. – Een 
uurrooster waar geen tewerkstelling is op zater-, zon- en feestdagen en eveneens niet op nachtarbeid. – 
Een aantrekkelijk salaris met overname van anciënniteit en met extralegale voordelen, zoals extra dagen 
klein verlet, maaltijdcheques, fietsvergoeding, premies voor avondwerk, extra beloning bij belangrijke 
mijlpalen in je privéleven. 
 
INTERESSE ?  Voor het stellen van je kandidatuur en/of het bekomen van bijkomende informatie, kan u 
zich richten tot : 
Filip Mallems, algemeen directeur, tel. 09/353.93.74 of via mail mallemsf@steligius.zkj.be 
Luc Vandenberghe, administratief directeur, tel 09/353.93.73 of via mail vandenberghel@steligius.zkj.be 
Kathleen Buysse, stafmedewerker Zorg & kwaliteit, tel 09/335.27.98 of via mail buyssek@steligius.zkj.be 
 
 

Kijk ook op www.wzcsint-eligius.be 
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