
 

1 HALFTIJDSE ZORGKUNDIGE 
DVC ‘t Dorp 

Functie-inhoud en profiel  

Voor ons dagverzorgingscentrum ’t Dorp te Schoten zijn wij op zoek naar 1 halftijdse zorgkundige. 

In ons dagverzorgingscentrum verblijven senioren overdag van maandag tot en met vrijdag.  

Meer informatie over de jobinhoud, ons aanbod en de aanwervingsvoorwaarden kan je verkrijgen bij 
Karin Van Geel, verantwoordelijke, op telnr. 03 680 07 70, elke voormiddag tussen 9 en 12 uur of met 
de campusdirecteur Jean Van Humbeeck, op telnr 03 680 05 63 op de werkdagen. 

Om te kunnen solliciteren moet je in het bezit zijn van het diploma van zorgkundige en een visum 
zorgkundige. Belangrijk is dat je zeker een rijbewijs hebt voor een handgeschakelde auto. 

Ons aanbod 

 Afwisselend werk in een boeiende werkomgeving 

 Een deeltijdse (28.5/38) job met een contract van een jaar. Na positieve evaluatie wordt het 
aansluitend een contract van onbepaalde duur.  

 Het aantal meerekenbare jaren voor het bepalen van het salaris is afhankelijk van het aantal 
jaren relevante beroepservaring, gepresteerd zowel als zelfstandige als ook in de privésector. 
Te bewijzen met de attesten.  

 Fietsvergoeding of tussenkomst abonnement openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer 

 Maaltijdcheques van € 7 

 26 dagen vakantie en 11 feestdagen 

 

Om te proeven van de sfeer en de werking zijn kandidaten van harte welkom op de 
werkdagen.  Het volstaat om contact op te nemen met de campusdirecteur, dhr. Jean Van 
Humbeeck. Hij is telefonisch te bereiken tijdens de kantooruren op 03/680 05 63 en op 
email: jean.vanhumbeeck@wzgvoorkempen.be  
 

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  of via e-mail : jean.vanhumbeeck@wzgvoorkempen.be 
 
Meer informatie? Bij Tatyana Kharina, personeelsdeskundige, op het telefoonnummer 03/288.20.05 of 
via mail tatyana.kharina@wzgvoorkempen.be   
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