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Jij, wij samen, een sterk verhaal 

passie – medeleven – nabijheid – gelijkwaardigheid   

 

Woonzorggroep Arendonk is een woonzorgcentrum dat diverse woonvormen organiseert voor ouderen 

met een eigentijdse woon-, leef- en zorgondersteuning.  

Wij maken deel uit van een netwerk dat een divers aanbod aanreikt voor ouderen. Op basis van de 

vraag en behoefte, bieden wij  een nieuwe woonomgeving aan in de dorpskern van Arendonk op 

campus De Vrijheid en in een groene omgeving op campus De Lusthoven.  

Een huiselijke omgeving en een kwalitatieve dienstverlening staan bij ons centraal. Dit trachten we 

dagelijks te realiseren met 200 zorgzame medewerkers en vrijwilligers die samen nabij zijn.  

We staan voor een open huis zodat de band met diegenen die het meest dierbaar zijn, kan worden 

verder gezet. Het is ons streven dat bewoners  kunnen wonen op een plek waar ze graag zijn, veilig, 

met respect voor  privacy, geborgen en goed omkaderd in de zorg.  

Onze vzw is voor campus  De Vrijheid en campus De Lusthoven op zoek naar jobstudenten 

in de zorg (M/V).  
 

Je Job: 

- Rekening houdend met de noden van de bewoners organiseer je een professionele, 

mensgerichte zorg.   

- Als zorgkundige van het woonzorgcentrum sta je in voor de dagelijkse zorg, het 

comfort van de bewoner en helpt een huiselijke sfeer uit te dragen. 

- Je werkt nauw samen met collega zorgkundigen, verpleegkundigen, animatoren en 

andere disciplines. 

- Je bent empathisch ingesteld en kan luisteren naar onze bewoners. 

- Je kan de resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen. 

- Je werkt 1 weekend op 2. 
 

Je profiel: 

- Je hebt de minimum leeftijd van 18 jaar 

- Je hebt het visum van zorgkundige 

- Je bent bereid flexibel om te gaan met het werkschema. 

- Je bent bereid om ploegendienst en weekendwerk te verrichten. 
 

Aanbod: 

- Voor de maanden juli en augustus 

- Woon-werkvergoeding 

- Verloning volgens IFIC  

 

Sollicitatiebrief en CV naar: 

HR@wzga.be ter attentie van Wendy Verheyen met vermelding jobstudent. 

mailto:HR@wzga.be

