
2 Afwassers in het Woonzorgcentrum (38u/week)
Wanneer:  1 student in juli en 1 in augustus

Wat:   Ondersteunen in de keuken: basistaken bij het voorbereiden van maaltijden,  
  afwassen, keuken opruimen

Profiel:   iemand die de handen uit de mouwen kan steken en bereid is om mee te werken  
  in het ploegensysteem van de normale dienstregeling (geen weekends)

Leeftijd:   Minimaal 16 jaar zijn op 1/1/2018

4 Schoonma(a)k(st)ers in het Woonzorgcentrum (28,5u/week)
Wanneer:  2 studenten in juli en 2 in augustus

Wat:   De bewonerskamers en de gemeenschappelijke ruimtes poetsen

Profiel:   Iemand die de handen uit te mouwen kan steken en bereid is om mee te werken  
  in het ploegensysteem van de normale dienstwerking 

Leeftijd:  Minimaal 16 jaar zijn op 1/1/2018.

1 Onthaalmedewerker in het woonzorgcentrum (38u/week)
Wanneer:  1 student in augustus of september

Wat:   Aan het loket bezoekers ontvangen en wegwijs maken, de telefoon beantwoor- 
  den, administratief werk verrichten

Profiel:   Iemand die houdt van sociale contacten, beleefd en vriendelijk is, goed met de  
  computer kan werken

Leeftijd:  Minimaal 17 jaar zijn op 1/1/2018

OCMW WUUSTWEZEL
ZOEKT JOBSTUDENTEN

Je studeert nog en je wil werken als jobstudent om je eerste werkervaring op te doen?
Dan hebben we volgende aanbiedingen voor je klaar staan:

WZC ST-JOZEF

12 verzorgenden in het woonzorgcentrum (28,5u/week)
Wanneer:  6 studenten in juli en 6 in augustus

Wat:   Ondersteunen in de dagelijkse verzorging van onze bejaarde bewoners

Profiel:   Iemand die warmte heeft in het omgaan met bejaarden en bereid is om mee te  
  werken in het ploegensysteem van de normale dienstwerking. Dit houdt ook  
  weekendwerk in, maar geen nachtwerk

Leeftijd:   Minimaal 17 jaar zijn op 01/01/2018

Studies:   Een opleiding verzorging en/of verpleegkunde volgen en minimum 1 stage in  
  een woonzorgcentrum gedaan hebben

6 Logistieke medewerkers in het woonzorgcentrum (28,5u/week)
Wanneer:  3 studenten in juli en 3 in augustus

Wat:   Ondersteunen in de dagdagelijkse zorgtaken bij de bewoners: bedden opdekken,  
  helpen bij de maaltijden, …

Profiel:   Iemand die warmte heeft in het omgaan met bejaarden en bereid is om mee te  
  werken in het ploegensysteem van de normale dienstwerking. Dit houdt ook  
  weekendwerk in, maar geen nachtwerk

Leeftijd:   Minimaal 16 jaar zijn op 1/1/2018



1 Maatschappelijk werker in opleiding (38u/week)
Waar:  Sociale dienst van het OCMW in het Sociaal Huis (Bredabaan 735)

Wanneer:  in juli of augustus

Wat:   Maatschappelijk werkers ondersteunen bij het voeren naar een sociaal onder- 
  zoek en de administratie hierrond

Profiel:   Iemand die goed kan omgaan met bejaarden en hulpbehoevenden en over vol- 
  doende maturiteit beschikt om zelfstandig te werken

Leeftijd:   Minimaal 18 jaar zijn op 1/1/2018

Studies:   Je studeert voor een bachelor of master Maatschappelijk Werk

1 Onthaalmedewerker (38u/week)
Waar:  Sociaal huis

Wanneer:  van half juli tot half augustus

Wat:   Aan het loket bezoekers ontvangen en wegwijs maken, de telefoon beantwoor- 
  den, administratief werk verrichten

Profiel:   Iemand die houdt van sociale contacten, beleefd en vriendelijk is, goed met de  
  computer kan werken

Leeftijd:   Minimaal 17 jaar zijn op 1/1/2018.

2 Medewerkers Dienstencentrum (38u/week)
Waar:  Dienstencentrum Ter Wezel (Wuustwezel) of Wijkhuis (Loenhout)

Wanneer:  Juli of augustus (half juli/half augustus ook mogelijk)

Wat:   De activiteiten in het dienstencentrum mee ondersteunen, bezoekers wegwijs  
  maken aan de telefoon en ter plaatse

Profiel:   Iemand die goed kan organiseren is en die vlot is in de omgang

Leeftijd:   Minimaal 18 jaar zijn op 1/1/2018.

Studies:   Je studeert voor een bachelor in een sociale of sociaal-economische richting (min  
  2de jaar)

1 Poetsmedewerker Dienstencentrum (19u/week)
Waar:  Dienstencentrum Ter Wezel (Wuustwezel) en Wijkhuis (Loenhout)

Wanneer:  Juli

Wat:   In het dienstencentrum de gemeenschappelijke ruimtes en bureaus poetsen

Profiel:   Iemand die de handen uit de mouwen kan steken, goed kan omgaan met bejaar- 
  den en hulpbehoevenden en over voldoende maturiteit beschikt om zelfstandig  
  te werken

Leeftijd:   Minimaal 17 jaar zijn op 1/1/2018

2 Medewerkers Technische dienst in het woonzorgcentrum (38u/week)
Wanneer:  1 student in juli en 1 in augustus

Wat:   Ondersteunen in de technische dienst: zelfstandig een aantal eenvoudige taken  
  uitvoeren (drankenronde, afvalronde). Taken als schilderen, magazijn opruimen,  
  reinigen van zonnepanelen, tuinonderhoud,… zijn voor u geen belemmering

Profiel:   Iemand die de handen uit de mouwen kan steken, efficiënt en zelfstandig taken  
  kan uitvoeren. Een voorkennis heeft om met bepaalde machines te werken

Leeftijd:   Minimaal 16 jaar zijn op 01/01/2018

Studies:   Een opleiding volgen in een technische richting is een pluspunt

OCMW

4 Gezinshelp(st)ers in de Thuiszorg (38u/week)
Waar:  Bij hulpbehoevende mensen thuis (grondgebied Wuustwezel)

Wanneer:  2 studenten in juli en 2 in augustus

Wat:   Verzorgend werk verrichten alsook licht huishoudelijk werk

Profiel:   Iemand die goed kan omgaan met bejaarden en hulpbehoevenden en over vol- 
  doende maturiteit beschikt om zelfstandig te werken

Leeftijd:   Minimaal 17 jaar zijn op 1/1/2018.

Studies:    Opleiding verzorging volgen of afgerond hebben en minimum 2 stages hebben   
  volbracht, 1 in een woonzorgcentrum en 1 in de thuiszorg

Vervoer:   Je kan je verplaatsen van de ene woonst naar de andere met de fiets, brommer of  
  auto



INTERESSE?
Stel je vòòr 18 maart 2018 kandidaat door de sollicitatiefiche te bezorgen aan
personeel@ocmwwuustwezel.be

De sollicitatiefiche vind je op www.wuustwezel.be of vraag je via
personeel@ocmwwuustwezel.be

VOORWAARDEN
 1 volledige maand vakantiewerk doen

Aantonen dat je nog over voldoende uren beschikt in je contingent, zodat je gedurende de volledige tewerkstelling bij ons bestuur van de verminderde RSZ-bij-
dragen kan genieten.


