
WZC AVONDVREDE

Vacature

Verpleegkundige
Hou je ervan om als 
enthousiast teamlid zowel
voor onze bewoners als voor
uw collega’s de nodige zorg 
aan de dag te leggen?

Dan zijn wij op zoek naar jou 
als verpleegkundige om onze 
teams te versterken. 

• U neemt als VPK de verantwoordelijkheid op voor de 

goede zorgen van onze bewoners en dit binnen een en-

thousiast en groeiend zelfsturend team dat het beste van 

zichzelf geeft voor de bewoners, familie en elkaar.

• Zowel de facetten wonen als zorg zijn voor jou belangrijk 

als uitgangspunt voor het welbevinden van onze bewon-

ers.

• U stimuleert het groeien in een lerende omgeving en 

gebruikt al uw talenten om binnen uw team een zo warm 

mogelijke en aangepaste zorg uit te bouwen in een sfeer

waar het voor de bewoners en uw collega’s aangenaam is 

om in te wonen/werken.

• U wenst vorm en inhoud te geven aan kwaliteitsvolle, 

veilige en ethisch verantwoorde zorg waarbij we rekenen 

op uw eigen inbreng en deskundigheid.

Uitdaging Wij bieden

• Deeltijdse of voltijdse tewerkstelling

• Contract voor onbepaalde duur met overname 

relevante anciënniteit 

• Verloning volgens wettelijke IFIC regelgeving

• Hospitalisatieverzekering voor alle gezinsleden 

aan heel voordelige tarieven

• Fietsleasing via werkgever

• Maaltijdcheques t.w.v. €5/dag.

• Maximale fietsvergoeding of 100% terugbetaling 

verplaatsingen openbaar vervoer

• Aangename en familiale werkomgeving en 

tegen eind 2023 een volledige vervangingsnieu-

wbouw aan de Stropkaai te Gent.

http://www.wzc-avondvrede.be

Interesse?
Neem zo snel mogelijk contact op met Edelhart 

Valcke, dagelijks verantwoordelijke, Kalvermarkt 1, 

9000 Gent, telefonisch 09/225.12.11 of via email:

edelhart.valcke@wzc-avondvrede.be. Voor meer

info over WZC Avondvrede kan u steeds een kijkje 

op onze facebookpagina en website

www.wzc-avondvrede.be

Teamcoach

WZC Avondvrede is een woon- en zorgcentrum 
gelegen in het hartje van Gent. Bij ons werkt iedere 
medewerker - ongeacht de rol - in functie van de 
bewoners. In alles wat we doen staan het welzijn van 
de bewoners en een goede samenwerking met de 
collega’s voorop. Momenteel kijken wij uit naar een:

Functie
Samen met de medewerkers van het multidisciplinaire team draagt u dagelijks zorg voor 
het welzijn van 28 bewoners. Jij bent het aanspreekpunt voor alles wat het team en de 
algemene werking op de afdeling betreft. • Je werkt vanuit de principes van gedeeld/
dienend leiderschap • Je neemt 5 rollen op: inspireren, coachen, organiseren, borgen en 
verbinden • Je bent ‘present’ voor teamleden, bewoners, familie en vrijwilligers.

Profiel
•
 
Je bent in het bezit van een bachelordiploma verpleegkunde • met een kaderopleiding,

banaba zorgmanagement of een master in de verpleegkunde • Je hebt ervaring in/ een 
hart voor de ouderenzorg.

Aanbod
• Een werkomgeving die zorg draagt voor jou • De mogelijkheid om bijkomende rollen op
te nemen • Kansen om te groeien in het coachen van medewerkers • Verloning volgens IFIC 
• Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietslease, …

Hebben we jou nieuwsgierig gemaakt?
Stuur dan uw sollicitatiebrief en cv naar Koen Van Wauwe (algemeen directeur), via 
koen.vanwauwe@wzc-avondvrede.be of adres: Kalvermarkt 1, 9000 Gent.

Voor meer informatie over de organisatie en het dagelijkse leven in ons WZC kan je 
terecht op www.wzc-avondvrede.be en op onze facebookpagina.


