
 

Jij 

- stelt de kwaliteitsplanning op en volgt deze mee op 

- implementeert en past het kwaliteitshandboek en procedures aan en  

  controleert op een goede uitvoering 

- werkt nauw samen met de kwaliteitscoördinator Woonzorg emmaüs en streeft  

  naar een uniform beleid binnen de vzw 

- volgt de kwaliteitsindicatoren op en geeft deze in in het e-loket 

- organiseert de vormingen en bent verantwoordelijk voor het vormingsbeleid 

- doet opvolging van stagiairs en jobstudenten 

- ontvangt de nieuwe kortverblijf-bewoners 

- coördineert de vrijwilligerswerking 

- ondersteunt het KELA-team (kiné, ergo, logo, animatie), o.m. door te helpen bij de  

  organisatie van overkoepelende activiteiten 

- neemt deel aan stuurgroep Menso en hebt kennis van BELRAI (meerwaarde) 

- ondersteunt de referentiepersonen en kan medewerkers enthousiasmeren in  

  kwaliteit van dienstverlening  

 

Jij hebt 

- een diploma bachelor of masteropleiding  

- 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 

- ruime digitale skills 

 

Wij bieden jou 

- IFIC loonschaal 17 

- een overeenkomst onbepaalde duur – bij voorkeur voltijds  

- een werkomgeving met ruimte voor creativiteit en opleidingsmogelijkheden 

- tal van extralegale voordelen, waaronder maaltijdcheques 

 

Waar ga je aan de slag? 

Ambroos te Hofstade is een woonzorghuis met 105 bewoners en 15 cliënten in 

dagverzorging. Het woonzorghuis bestaat uit 6 kleinschalige woningen, een 

centrum voor kortverblijf, een centrum voor dagverzorging en  

26 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  

- Paul Van Tendeloo, algemeen directeur  

  0498 904 797 of paul.van.tendeloo@emmaus.be 

   

Heb jij interesse? 

Solliciteer via mail naar: ikwerkgraagvoorouderen@emmaus.be  

met vermelding voor welke voorziening je solliciteert vóór 31/08/2022  

 

 

Woonzorg emmaüs zoekt 

Stafmedewerker - kwaliteitscoördinator 

woonzorghuis Ambroos  
 

Woonzorg emmaüs bestaat uit vijf woonzorghuizen: 

Ambroos te Hofstade (Zemst) vlakbij Mechelen, Ten 

Kerselaere te Heist-op-den-Berg, Hof van Arenberg 

te Duffel, Sint Jozef te Wommelgem en De Buurt 

Zoersel 

Onze vijf 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. 

Muizenstraat 66 

1981 Hofstade 

015 47 58 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. 

 

 


