
 

Je functie 

 je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het leef-, woon- en 
zorggebeuren en voor de opvolging en kwaliteit van het zorgbeleid 

 je bent het gezicht en aanspreekpunt van het woonzorghuis Sint-Jozef 

voor de medewerkers, de bewoners en hun familieleden, de vrijwilligers 
en de buurt 

 je staat in voor een motiverend medewerkersbeleid, de efficiënte 
organisatie en de budgetopvolging  

 als lid van het directiecomité Woonzorg Emmaüs ontwikkel je mee de 

strategische visie 
 je bouwt de samenwerking met externe partners verder uit en 

vertegenwoordigt de organisatie extern 
 je rapporteert aan de algemeen directeur Woonzorg Emmaüs 
 

Je profiel 

 een masterdiploma bij voorkeur in een medisch-sociale richting of 
gelijkwaardig door ervaring 

 minimum 5 jaar ervaring in gezondheidszorg, bij voorkeur in ouderenzorg 

 een stevige leidinggevende ervaring 

 een proactieve en innovatieve houding m.b.t. nieuwe visies uit het 
werkveld en de literatuur 

 sterke communicatieve vaardigheden 

 je deelt de waarden van Emmaüs 

 

Ons aanbod 

 Een uitdagende en gevarieerde directiefunctie in een sterk veranderend 

zorglandschap dat je zelf mee richting kan geven  

 Een marktconform loon met extralegale voordelen (o.a. een 

bedrijfswagen) en aandacht voor je ontwikkeling 

 

Interesse? 

Mail je gemotiveerde sollicitatiebrief met cv tegen 25 april 2021 naar 

ilse.janssens@emmaus.be, HR coördinator Emmaüs  

Meer weten? 

Paul Van Tendeloo, algemeen directeur Woonzorg Emmaüs, 0498 90 47 97  

 

 

 

Woonzorg Emmaüs heeft een vacature voor een:  

directeur woonzorghuis Sint-Jozef 

Wommelgem 

Woonzorg Emmaüs maakt deel uit van 

Emmaüs, een zorgnetwerk in de provincie 

Antwerpen met ruim 25 voorzieningen en 

7000 medewerkers met zin in zorg. 

Emmaüs is actief in algemene 

ziekenhuizen, geestelijke 

gezondheidszorg, woonzorg, 

ondersteuning van personen met een 

beperking, jeughulp en kinderopvang. 

Woonzorg Emmaüs bestaat uit vier 

woonzorghuizen: Ambroos in Hofstade, 

Ten Kerselaere in Heist-op-den-Berg, Hof 

van Arenberg in Duffel, Sint-Jozef in 

Wommelgem en is mede-initiatiefnemer 

van wzc De Buurt in Zoersel. 

Ieder woonzorghuis kenmerkt zich door 

het concept van kleinschalig, huiselijk 

wonen en een gastvrije sfeer. De 

medewerkers bieden zorg en 

ondersteuning op maat. Een 

multidisciplinair team bewaakt dag en 

nacht de zorgpermanentie. 

Sint-Jozef Wommelgem is een 

woonzorghuis voor 78 bewoners. Het telt 

4 kleinschalige woningen, een centrum 

voor kortverblijf, een lokaal 

dienstencentrum De Wimilingen en 26 

assistentiewoningen ’t Kallement. 

 

Kruizemunt 15 

2160 Wommelgem 

03 354 34 51 

www.woonzorgemmaus.be 

 
 

 
Emmaüs voert een gelijkekansenbeleid.  

Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, 

ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, 

seksuele geaardheid, religie, handicap of 

nationaliteit. 

 

 

 

mailto:ilse.janssens@emmaus.be
http://www.woonzorgemmaus.be/

