
 

Jij 

- biedt een warme thuis aan bewoners van onze 5 woonzorghuizen  

- hebt aandacht voor de totaliteit van de bewoner 

- bouwt een band op met de bewoners, cliënten en hun familie 

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

  vraag en begeleidt hen op hun tempo 

- bent de steun en toeverlaat bij mooie en moeilijke momenten 

- werkt nauw samen met de verschillende teams 

- spreekt goed Nederlands  

 

Jij hebt 

- een diploma en visum zorgkundige 

- een flexibele ingesteldheid en afwisseling van locatie houd je niet tegen 

- 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 

- digitale skills zijn noodzakelijk 

 

Wij bieden jou 

- een overeenkomst onbepaalde duur - voltijds 

- een dienstwagen om je te verplaatsen tussen de 5 voorzieningen 

- een werkomgeving met ruimte voor creativiteit en opleidingsmogelijkheden 

- tal van extralegale voordelen, waaronder maaltijdcheques 

 

Waar ga je aan de slag? 

Afwisselend  in een van onze 5 woonzorghuizen; Ambroos te Hofstade, De Buurt te 

Zoersel, Hof van Arenberg te Duffel, Sint-Jozef te Wommelgem en Ten Kerselaere 

te Heist-op-den-Berg.    

 

Je werkt in een volcontinue systeem met vroege, late, nacht en 1 weekend op 2. 

 

Meer weten? 

Neem contact op met  

- Monica Van Den Dorpel – 0475 398 178 – monica.van.den.dorpel@emmaus.be 

 

Heb jij interesse? 

Solliciteer via mail naar: ikwerkgraagvoorouderen@emmaus.be  

met vermelding voor welke voorziening je solliciteert 

 

 

 

Woonzorg emmaüs zoekt 

Zorgkundige – overkoepelend  
  

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 te 

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. 

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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