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Wij zijn trots op ons nieuw woonzorgcentrum! 

In onze kwaliteitsvolle werking staat de bewoner centraal. 

Wij zijn op zoek naar een collega die breed inzetbaar is. 

Spreekt dit je aan? Dan word jij misschien onze nieuwe collega: 

 

MAATSCHAPPELIJK WERKER / PSYCHOLOGISCH ASSISTENT 

 

• Je bent zowel medewerker sociale dienst van het woonzorgcentrum als coördinator van het 

dagverzorgingscentrum. 

• Je bent verantwoordelijk voor de opnamedienst (aanspreekpersoon opname, administratieve 

afhandeling en opvolging bewoner). 

• Je bent (eind)verantwoordelijk voor de werking van het dagverzorgingscentrum. 

• Je hebt affiniteit met psycho-geriatrie. 

• Je bent betrokken bij het wonen en leven van de bewoners van het woonzorgcentrum.  

• Je bent verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van bewoners mbt hun psychisch welzijn. 

• Je werkt mee aan de implementatie van het beleid rond psycho-geriatrie. 

• Je ambieert een leidinggevende positie. 

 

Verwachtingen: 

• Je hebt een bachelorsdiploma sociaal werker met maatschappelijk werk als afstudeerrichting, 

psychologisch assistent of verpleegkundige met afstudeerrichting sociale of psychiatrische 

• Je kan zowel in team als zelfstandig werken en dit met een grote verantwoordelijkheidszin. 

• Je werkt nauw samen met collega’s (duo-job). 

• Je bent bereid tot verdere bijscholing. 

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden. 

• Je hebt goede schriftelijke vaardigheden. 

• Je hebt een positieve ingesteldheid. 

 

Wat bieden we? 

• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

• Een voltijdse tewerkstelling. 

• Dagdiensten. 

• Verloning volgens het IFIC loonmodel met overname van relevante anciënniteit. 

 

Geïnteresseerd? Richt jouw sollicitatiebrief en CV aan: 

 

WZC Witte Meren 

t.a.v. Dhr. Jan Smolders 

Collegestraat 69, 2400 Mol 

 

Of mail naar: directie@wzcwittemeren.be    
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