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Binnen de fusie Woonzorgnet‐Dijleland vzw werken De Wingerd, Dijlehof, Keyhof en Ter Meeren samen aan 
een deskundig zorgaanbod voor valide of zorgbehoevende ouderen en personen met dementie. Meer dan 450 
zorgverstrekkers geven dagelijks het beste van zichzelf in een sfeer van respect en hartelijkheid!  
 

Woonassistent(e) 
 
Om de bewoners in woonzorgcentrum Ter Meeren een aangenaam woon‐ en leefklimaat te bezorgen,  
zoeken we een “woonassistent(e)”.  
 
Wie zoeken wij?  
Een dame of heer die een positieve sfeer van huiselijkheid en gezelligheid kan brengen, aandacht heeft voor 
de noden van de bewoner, aanspreekpunt is voor familie, goed kan samenwerken met collega’s en stipt is in 
het opvolgen van de taken. Rapporteren en registreren zijn eveneens noodzakelijke vaardigheden.  
 
Takenpakket: 
De belangrijkste taken verlopen in samenwerking en in overleg met het zorgteam en zijn:  
 Ondersteunen van het wonen  
 Bieden van veiligheid en comfort  
 Bewoners assisteren bij dagelijkse taken  
 Afdelingsgerichte activiteiten uitvoeren  
 
Uren: de jobtime is 50% (19 uren per week)  

‐ tijdens de week van 14u00 tot 18u00,  
‐ in het weekend (1 op 2) en op feestdagen van 8u00 tot 13u30 of 14u00 tot 18u00 
 

Vereisten: diploma: minimum lager technisch onderwijs of hoger secundair beroepsonderwijs.  
 
Ons aanbod: 

• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor een deeltijdse tewerkstelling van 50% 
• Een toffe en open werksfeer 
• Interne en externe opleidingskansen 
• Een moderne, dynamische werkomgeving met professionele werkmiddelen en ruimte voor initiatief 
• Een contract van onbepaalde duur, verloning volgens de wettelijke barema’s (inclusief 

eindejaarspremie), maaltijdcheques en vergoeding woon‐werkverkeer/fietsvergoeding/gratis 
netabonnement De Lijn (bij woonwerkverkeer met de bus), groepsverzekering.  

 
Interesse? 
Stuur je motivatiebrief en CV naar Eddy Devolder, campusdirecteur.  
Dit kan per mail via eddy.devolder@termeeren.be of per post naar woonzorgcentrum Ter Meeren, t.a.v. de 
heer Eddy Devolder, Wolfshaegen 186, 3040 Neerijse 

 

Meer informatie vind je op onze websites www.termeeren.be en www.woonzorgnet‐dijleland.be 
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