
 

 

 

 

 

 

 

WZC de Lichtervelde te  Eke 

 
INTERESSE? 

STUUR JE CV EN SOLLICIATIEBRIEF NAAR  decoeng@delichtervelde.zkj.be   OF KIJK SNEL VOOR MEER 
INFORMATIE EN SOLLICITATIE  VIA DE WEBLINK: 

 http://www.zorg-saam.be/de-lichtervelde/werken/vacatures     
 

Wij zoeken: DIENSTHOOFD (PARA)MEDISCHE DIENSTEN  (m/v) Voltijds 
 
Woonzorgcentrum de Lichtervelde te Eke-Nazareth, nabij Gent,  beschikt over  230 woongelegenheden WZC ,10 woongelegenheden voor 
kortverblijf en  dagverzorging voor 14 gasten. Onze kernopdracht bestaat erin om de beste zorg te bieden aan senioren met zorgnoden. Met 
200 deskundige medewerkers en 85 geëngageerde vrijwilligers geven we in Wzc de Lichtervelde dagelijks een afgestemde zorg aan 
verschillende doelgroepen. Wij maken deel uit van de vzw Zorg-Saam ZKJ, een groep van Christelijk geïnspireerde 
ouderenzorgvoorzieningen. 
 
Functieomschrijving 

 Je zorgt voor een optimale werking van de (para)medische diensten en waarborgt presente afgestemde zorg door 
een goed zorg- en medewerkersbeleid 

 Je stuurt, coacht, motiveert en superviseert de kinesitherapeuten, de ergotherapeuten, de logopedisten en de 
psycholoog  

 Je bewaakt, borgt en verbetert de kwaliteit op niveau van de paramedische diensten en implementeert procedures 
en protocollen 

 Je werkt nauw samen met de directie, de hoofdverpleegkundigen en de teams van de zorgafdelingen  
Profiel 

 Je beschikt over een diploma master of bachelor in een (para)medische opleiding 
 Bij voorkeur heb je aanvullend een kaderopleiding of een opleiding rond leidinggeven gevolgd of je bent bereid om 

deze te volgen 
 Je hebt 5 jaar werkervaring, bij voorkeur in de ouderenzorg 
 Je hebt een hart voor ouderen en bent een voorbeeld in het behartigen van presente afgestemde zorg 
 Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en beschikt over een goed organisatievermogen 
 Je kan vlot communiceren met verschillende gesprekspartners, zowel mondeling als schriftelijk 
 Je hanteert een empathische, vriendelijke en respectvolle basishouding naar bewoners, familie en collega’s 
 Je engageert je om de beleidslijnen van de opdrachtverklaring mee uit te dragen en je helpt om het beleid van het 

woonzorgcentrum te realiseren en rapporteert aan de departementsverantwoordelijke zorg 
 Je hebt kennis van de gangbare IT toepassingen die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de functie  

Aanbod 
Wij bieden je graag: een overeenkomst onbepaalde duur • Stabiele werkomgeving binnen een sterke groep Zorg-Saam ZKJ 
•  Aangename werksfeer in een christelijk geïnspireerde voorziening • Ruime vormingsmogelijkheden • Verloning volgens 
de barema’s PC 330 met overname relevante anciënniteit  • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis treinabonnement, 
fietsvergoeding, extra beloning bij belangrijke mijlpalen in  je privé leven • Uitdagende job binnen een innovatieve 
zorgorganisatie  
 


