
      1 VOLTIJDSE COORDINATOR WONEN EN WELZIJN 

                                     WZC Verbert-Verrijdt 
Als coördinator wonen en welzijn heb je een hart voor ouderen en organiseer je en delegeer 

je activiteiten die  afgestemd zijn  op de noden en wensen van onze bewoners. Je zorgt voor een 
prettige leefomgeving en streeft ernaar om een thuisgevoel voor onze bewoners te creëren. De 
animator-coördinator motiveert en stimuleert de andere medewerkers van het woonzorgcentrum tot 
een bewonersgerichte grondhouding.  

De coördinator is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een duidelijke visie in verband 
met animatie en vrijwilligerswerking. Als coördinator bepaal je mee het beleid en de visie rond wonen, 
leven en welzijn in ons woon- en zorgcentrum. De coördinator wonen en welzijn coördineert en coacht 
een team van animatoren en vrijwilligers. 
 
Takenpakket 
1.Plannen, organiseren , coördineren en begeleiden van  activiteiten.  
2.Waken over het woon- en leefklimaat 
3.Je maakt activiteitenkalenders op, stelt het bewonerskrantje samen, maakt affiches en uitnodigingen 
aan en maakt verslagen. Je controleert de budgetverdeling in overleg met de animatoren. Je stelt 
daarbij de animatiedossiers in het (elektronisch) zorgdossier van de bewoner op en houdt die bij. 
4.Rekruteren en begeleiden van vrijwilligers 
5.Bijdrage in de multidisciplinaire samenwerking 

Ons aanbod 
 Een voltijdse job met een contract van onbepaalde duur.  
 Een bruto maandsalaris op niveau B1-B3 met een minimum van € 2.509.95 en een maximum 

van € 4.229.18. Het aantal meerekenbare jaren voor het bepalen van het salaris is afhankelijk 
van het aantal jaren relevante beroepservaring. 

  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 € 7; Ecocheques twv €200/jaar bij voltijdse betrekking 
 26 dagen vakantie en 11 feestdagen 

 

Diplomavereiste 
Ofwel een diploma uitgereikt door een instelling voor hoger onderwijs in een afdeling van het hoger 
onderwijs van het korte type met volledig leerplan of met beperkt leerplan; 
Ofwel een diploma van een basisopleiding van één cyclus uitgereikt door een hogeschool; 
Ofwel vanaf het academiejaar 2004-2005 de graad van bachelor. 
 

Indien u op basis van voorgaande interesse hebt, kan u voor meer inhoudelijke informatie of een 
plaats bezoek steeds contact opnemen met de campusdirecteur, de heer Jean Van Humbeeck. Hij is 
telefonisch bereikbaar op het nr. 03/680.05.63.  
 
Solliciteren  
Richt je je sollicitatiebrief, samen met een curriculum vitae en een kopie van het gevraagde diploma, 
aan Woonzorggroep Voorkempen, tav personeelsdienst, Koolsveldlaan 94 te 2110 Wijnegem. 
Dit kan per post, tegen ontvangstbewijs, of via e-mail : sollicitatie@wzgvoorkempen.be   
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