
welzijnsvereniging

Als verpleegkundige heb je waarschijnlijk al een job gevonden. Dan is 
de stap om te veranderen soms groot. Maar misschien ben je het beu om 
elke dag fi les te trotseren en ben je toch toe aan een nieuwe uitdaging?

VERPLEEGKUNDIGEN
Functie: Als verpleegkundige ben je mee verantwoordelijk voor de integratie van de somatische en niet-somatische zorg 
van de bewoner met de belevingswereld van de bewoner als uitgangspunt. Door je  deelname aan het ‘naadloos zorgsysteem’ 
draag je bij tot een aangenaam woon- en leefklimaat voor de bewoners. Als verpleegkundige sta je onder de directe verant-
woordelijkheid van de hoofdverpleegkundige. Samen met de andere disciplines werk je mee aan de interdisciplinaire zorg. 

Ons aanbod: • Een contract van onbepaalde duur met tewerkstellingsbreuk naar keuze • Indien je in het bezit bent van een 
diploma op A2-niveau, verloning op C3-C4-niveau. Indien je in het bezit ben van een diploma op A1-niveau verloning op 
BV1-BV3-niveau. Het aantal meerekenbare jaren voor het bepalen van het salaris is afhankelijk van het aantal jaren relevante 
beroepservaring, gepresteerd zowel in de publieke als in de privésector en als zelfstandige • Laatstejaarsstudenten die binnen 
hetzelfde school- of academiejaar waarbinnen de kandidaatstelling valt, het vereiste einddiploma kunnen behalen worden 
toegelaten. Het bewijs wordt geleverd door middel van een bewijs van inschrijving van de instelling waar men het bewuste 
laatste van de studies volgt • Tal van extralegale voordelen.

Hoe kan je je kandidaat stellen? Richt je sollicitatiebrief, samen met een curriculum vitae en een kopie van het gevraagde 
diploma, aan Woonzorggroep Voorkempen, tav personeelsdienst, Koolsveldlaan 94, 2110 Wijnegem. Dit kan per post, tegen 
ontvangstbewijs, of via e-mail: sollicitatie@wzgvoorkempen.be.

Om te proeven van de sfeer en de werking zijn kandidaten van harte welkom in het woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt (ook
op weekend- en feestdagen). Het volstaat om  contact op te nemen met de campusdirecteur, de heer Jean Van Humbeeck.
Deze is telefonisch te bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 03/680.05.63 of op het volgende mailadres:
jean.vanhumbeeck@wzgvoorkempen.be. 

Met haar twee woonzorgcentra, Verbert-Verrijdt in Schoten en Rustenborg in
Wijnegem, en dagverzorgingscentrum ’t Dorp, kan de Woonzorggroep Voorkempen
zich beroepen op een jarenlange ervaring als kwaliteitsvolle dienstverlener aan zorg-
behoevende ouderen een nieuwe (t)huis aan te bieden in een aangenaam woon-, leef-
en zorgklimaat. De familie wordt daarbij gezien als een partner in de zorg. 
Het aanbieden van de hoogste kwaliteit staat hoog in ons vaandel, waarbij respect en waardigheid voorop staan.
Dit betekent dat de bewoner centraal staat in de relatie van mens tot mens, waar hij aanspraak maakt op de nodige zorg.
Voor onze Woonzorggroep zijn wij op zoek naar (m/v):


