
 
        Woonzorgcentrum Deken Darras 

WERKAANBIEDING 

WOONZORGCENTRUM DEKEN DARRAS 
verblijf voor 180 bewoners, wil haar enthousiast team versterken met  : 

ZORGKUNDIGEN 
 

 

“Woonzorgcentrum Deken Darras, waar je thuiskomt” 

Bewoners zich thuis laten voelen, dat is waar het bij ons om draait 
 

Ook in deze moeilijke tijden willen wij meer dan ooit een warme thuis voor 

onze bewoners creëren. 

Ons voltallig team draagt hier dagelijks toe bij.  

De dankbaarheid en vele positieve reacties die we van onze bewoners en hun 

familie mogen ontvangen, getuigen dat we in deze opdracht slagen. 

 

In crisissituaties blijkt nog maar eens hoe veerkrachtig en gemotiveerd onze 

medewerkers zijn.  

We willen hen ten volle ondersteunen en appreciëren door een open en 

wederzijdse communicatie en persoonlijke verbinding. 

 

Zin om ons hecht team te versterken ?  

Interesse en benieuwd naar wat wij je kunnen bieden ?  

Neem gerust contact op : 

WZC Deken Darras, Schependomstraat 4 , 8700 Tielt 

Tel : 051/42 79 70 of mail : woonzorgcentrum@ztielt.be 

contactpersoon : Hilde Van Maele , directeur 



 

Functiebeschrijving 

− instaan voor comfort, hygiëne, voeding, beweging, rust en ontspanning van onze 

bewoners met oog voor de details die voor elke bewoner verschillend maar zo 

belangrijk zijn 

− als teamlid meehelpen bij het creëren van een comfortabel en aangenaam verblijf 

voor de bejaarden 

− optimale en deskundige hulp verstrekken volgens de individuele nood  en zo 

bijdragen aan het geluk van elke individuele bewoner 

 
 
Voorwaarden  

 

− in het bezit zijn van visum zorgkundige 

− voltijds of deeltijds (verschillende werkregimes mogelijk en bespreekbaar) 

− uurrooster met afwisselend dagdienst, vroegdienst en avonddienst  

(deels onderbroken uren, deels aaneensluitende uren) 

− contract van bepaalde duur met mogelijkheid tot verlenging en vaste aanwerving 

na uitgebreidere selectieprocedure 

− weddeschaal C1-C2 met 11% supplement wegens onregelmatige prestaties 

− interessante verlofregeling, maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering 

− aangename en collegiale werksfeer 

− leuke teamactiviteiten en op regelmatige basis fijne attenties 


