
welzijnsvereniging

Met haar twee woonzorgcentra, Verbert – Verrijdt te Schoten en Rustenborg te Wijnegem, en dagverzorgings-
centrum ’t Dorp, kan de Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een jarenlange ervaring als
kwaliteitsvolle dienstverlener aan zorgbehoevende 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. In deze relatie worden volgende fundamentele noden tot focus genomen: het gevoel en 
verlangen iemand te zijn en het gevoel en verlangen aanvaard te worden zoals men is. 

Om dit streefdoel blijvend te kunnen waarmaken zijn wij op zoek naar een (m/v):

ERGOTHERAPEUT
Functie: Als ergotherapeut organiseer en voer je van ADL en PDL uit, neem je actief deel aan het multidisciplinair 
overleg administratieve en orgastische taken. De ergotherapeut staat onder de directe verantwoordelijkheid van de 
hoofdverpleegkundige (campus Schoten) WZC Verbert – Verrijdt en is lid van het interdisciplinair team. Je hebt een 
diploma van bachelor in de ergotherapie of een daarmee gelijkgesteld diploma dat toegang geeft tot niveau B.

FACILITAIR COÖRDINATOR
Functie: Als facilitair coördinator organiseer en houd je toezicht op de facilitaire diensten, bestaande uit de 
schoonmaak en de hoteldienst op de campus Schoten. Je bent de eerste contactpersoon met de externe wasserij en de 
chef-kok van de catering. Je staat als facilitair coördinator onder de directe verantwoordelijkheid van de campusdi-
recteur campus Schoten. Je bent lid van het managementteam van de campus Schoten. Voor campusoverschrijdende 
aankopen wordt overleg gepleegd met de campusdirecteur Wijnegem. Je bent in het bezit van een diploma van 
professionele bachelor of een daarmee gelijkgesteld diploma dat toegang geeft tot niveau B.

Ons aanbod: • Afwisselend werk in een boeiende werkomgeving • Een voltijdse job met een contract van
onbepaalde duur • Voor de ergotherapeut: een bruto maandsalaris op niveau BV1 – BV2 – BV3 met een minimum 
van € 2.531,71 en een maximum van € 4.243,69 • Voor de facilitair coordinator: een bruto maandsalaris op niveau B1 
– B2 – B3 met een minimum van € 2.509,95 en een maximum van € 4.229,18 • Gratis hospitalisatieverzekering met 
mogelijkheid om gezinsleden aan een voordelig tarief aan te sluiten • Fietsvergoeding of tussenkomst abonnement 
openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer • Maaltijdcheques van € 6,5 • 26 dagen vakantie en 11 feestdagen.

Hoe kan je je kandidaat stellen? Stel je kandidatuur ten laatste op 23 juli 2020. Voeg een kopie van de 
gevraagde documenten bij (zie inschrijvingsformulier). Bezorg deze documenten aan de personeelsdienst:
via e-mail: tatyana.kharina@wzgvoorkempen.be of per post: WZG Voorkempen, Personeelsdienst,
Koolsveldlaan 94, 2110 Wijnegem.

Om te proeven van de sfeer en de werking zijn kandidaten van harte welkom op werkdagen. Loop even binnen en de 
campusdirecteur staat klaar om de functies van ergotherapeut en facilitair coördinator concreet toe te lichten plus een 
rondleiding in het woonzorgcentrum en dag verzorgingscentrum. Kom je liever op afspraak (ook tijdens de weekends): 
het volstaat om contact op te nemen met de campus directeur, de heer Jean Van Humbeeck.
Deze is telefonisch te bereiken tijdens de kantooruren op 03 680 05 63 of op het volgende mailadres:
jean.vanhumbeeck@wzgvoorkempen.be


