
 

     

WOON- EN ZORGCENTRUM SINT-BERNARDUS 

te Assenede-Bassevelde 
 

 
In WZC Sint-Bernardus werk je in een uniek, kleinschalig woonzorgconcept waar de bewoner centraal staat. 

De zorg is ingebed in een warme en familiale omgeving. Ons aanbod van zorg is breed, met onder een 
residentiële capaciteit van 96 bedden, een dagcentrum, een sociaal restaurant, serviceflats en ergotherapie 

aan huis. 
 

Wil je voorop gaan in innovatie in de ouderenzorg, en werken in een warme, familiale omgeving? Dan 
ontvangen wij graag uw kandidatuur, want WZC Sint-Bernardus is op zoek naar 

 
 

Zorgkundige (m/v) 
Jobtime te bepalen – tot en met 30/09/2018 met kans op verlenging 

 
Hoe sta je in de zorg? 
 

 Je respecteert keuzes en privacy van de bewoner 

 Je beïnvloedt op positieve wijze de zelfstandigheid en sociale contacten van de 
bewoner 

 Je inleven in de situaties van anderen is voor jou iets vanzelfsprekend 

 Collega’s kunnen op jou rekenen en jij vraagt hen om ondersteuning waar nodig 

 Je bent vriendelijk en waarderend naar bewoners, familie en collega’s toe 

 Je werkt op een veilige manier 

 Je bent geduldig 

 Je leert graag bij 
 
Welke taken neem je op als zorgkundige? 
 

 Je voert verzorgende taken uit zoals het dagelijks toilet en detailzorg 
Je dient orale medicatie toe onder toezicht van een verpleegkundige 

 Je zorgt voor fysieke en psychosociale ondersteuning van bewoners en familie 

 Je begeleidt activiteiten en draagt bij tot een huiselijke sfeer in de leefgroep 

 Je verzorgt de maaltijden in de leefgroepen 

 Je zorgt voor een geschikte houding en begeleiding van verplaatsingen van 
bewoners 

 Je gebruikt hulpmiddelen zoals tilliften 

 Je communiceert observaties van bewoners naar collega’s en noteert deze in het 
zorgdossier 

 Je beantwoord tijdig belsignalen  

  
 
Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij Sarah Vandekerckhove, verantwoordelijke 
bewonerszorg,  (09/323.92.57 of sarah.vandekerckhove@wzcsintbernardus.be)  
  
Stuur uw sollicitatiebrief met cv voor 30/08/2018 naar Dhr. Guy Claeys, algemeen 
directeur, Assenedestraat 18, 9968 Bassevelde of mail naar 
guy.claeys@wzcsintbernardus.be 
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