
 

Jij 

- hebt meer te bieden dan te poetsen bij cliënten 

- hebt meer te bieden dan enkel de was kreukvrij te strijken in het strijkatelier 

- bouwt een band op met de cliënten en hun familie  

- hebt interesse in de oudere en zijn levensverhaal, luistert naar de vraag achter de   

  vraag 

- werkt nauw samen in teamverband  

- spreekt goed Nederlands  

 

Jij hebt 

- een warm hart voor ouderen 

- een goede attitude om je collega’s tegemoetkomende hulp aan te bieden 

- een zicht op de bredere werking van het woonzorghuis 

- zin in het nemen van verantwoordelijkheid 

 

Wij bieden jou 

- een deeltijdse overeenkomst - bediendenstatuut 

- een werkomgeving met ruimte voor creativiteit en opleidingsmogelijkheden 

- tal van extralegale voordelen 

 

Waar ga je aan de slag? 

Ten Kerselaere te Heist-op-den-berg is een woonzorghuis met 117 bewoners en 51 

cliënten in dagverzorging. Het woonzorghuis bestaat uit 7 kleinschalige woningen, 

een centrum voor kortverblijf, een centrum voor dagverzorging, een lokaal 

dienstencentrum en 36 assistentiewoningen. We houden het bewust kleinschalig 

om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de individuele wensen van onze 

bewoners en cliënten en hen een ‘thuis’ gevoel te geven.  

 

Meer weten? 

Neem contact op met  

- Veerle Nys, directeur wzh Ten Kerselaere, op het nummer 0496 02 05 12 of  

- Lieselot Van Hool, verantwoordelijke dienstencheque-werking, op het nummer  

  015 22 88 59 

 

Heb jij interesse? 

Solliciteer via mail naar: ikwerkgraagvoorouderen@emmaus.be  

met vermelding voor welke voorziening je solliciteert 

 

Solliciteer je liever per brief? Stuur deze dan naar: 

Woonzorghuis Ten Kerselaere 

TAV directie 

Boonmarkt 27 

2220 Heist-op-den-Berg 

 

Woonzorg emmaüs zoekt 

Externe poets- en strijkhulp   

deeltijds 

Woonzorg emmaüs bestaat uit vier 

woonzorghuizen: Ambroos te Hofstade (Zemst) 

vlakbij Mechelen, Ten Kerselaere te Heist-op-den-

Berg, Hof van Arenberg te Duffel en Sint Jozef te 

Wommelgem. 

Onze vier huizen hebben een eigen identiteit, maar 

worden geleid door een overkoepelende directie.  

 

Onze medewerkers hechten veel belang aan 

persoonlijke aandacht voor bewoners en cliënten in 

een prettige sfeer. Zij bieden zorg en ondersteuning 

op maat. Een multidisciplinair team bewaakt dag en 

nacht de zorgpermanentie. 

Ieder woonzorghuis kenmerkt zich door het concept 

van kleinschalig, huiselijk wonen en een gastvrije 

sfeer. 

Boonmarkt 27 

2220 Heist-op-den-Berg 

015 22 88 22 

www.woonzorgemmaus.be 

 
Dit woonzorghuis maakt deel uit van de vzw Emmaüs. 

Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1C, 2800 Mechelen 

BE0411-515-075.  

Emmaüs is een niet-commerciële organisatie  

die werkt onder het statuut van een vzw. 
 

Emmaüs voert een gelijkekansenbeleid.  

Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun 

leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid,  

religie, handicap of nationaliteit. 
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