
 
 
  

vzw Amate is een groep van 6 woonzorgcentra (Huizeken van Nazareth en Het Gouden 
Anker in Antwerpen, Onze-Lieve Vrouw van Troost in Zandhoven, Sint-Jozef in Lier en vzw 
WoonZORG Wuustwezel - bestaande uit Amandina en Sint-Jozef- in Wuustwezel).  
Amate biedt kwaliteitsvolle en professionele zorg aan haar bewoners ten einde de missie 
‘wonen, leven, genieten, zonder zorgen’ te waarborgen.  
Voor een eerste kennismaking met Amate, consulteer www.amate.be . 

Naast de woonzorgcentra maken ook de kinderdagverblijven Beata deel uit van de groep. 

 

Voor onze campus Sint-Jozef (WoonZORG Wuustwezel) in Wuustwezel, zijn wij op zoek 
naar een: 

 

ZORGKUNDIGE  
- 

19 of 28,5u/week 

FUNCTIE 
 
Als zorgkundige maak je deel uit van ons zorgteam.  
Je staat in voor het uitvoeren van verzorgende taken en het verlenen van hulp aan 
bewoners. Je houdt daarbij rekening met de eigenheid van elke bewoner en met hun 
zelfredzaamheid. 
 
Professionaliteit en de bewoner laten wonen, leven, genieten, zonder zorgen staan centraal. 
Hiervoor werk je interdisciplinair samen. 
 

PROFIEL 

 
 Je bent in het bezit van een diploma zorgkundige en beschikt over het bijhorend 

visum; 
 Je hebt respect voor regels en afspraken en streeft een nauwkeurige werkwijze na, 

zowel voor jezelf als voor je medewerkers; 
 Je werkt efficiënt; 
 Je bent bereid in een flexibel uurrooster te werken met shiften en weekends. 
 Je bent gemotiveerd en werkt graag in teamverband; 
 je hebt verantwoordelijkheidszin;  
 je bent communicatief en luistervaardig; 
 je bent stressbestendig;  
 je verleent kwaliteitsvolle zorg en draagt dit hoog in het vaandel; 
 Je zet je met hart en ziel in voor onze bewoners; 
 Je beheerst de Nederlandse taal ; 
 Je bent in het bezit van een bewijs van goed gedrag en zeden. 

http://www.amate.be/


ONS AANBOD 

 

 Een uitdagende functie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, in een 
dynamische werkomgeving en groeiende sector; 

 Een contract van bepaalde duur met mogelijkheid tot contract onbepaalde duur; 
 Een competitief loon volgens de geldende barema’s; 
 Na 6 maanden dienst maaltijdcheques (€7); 
 Gratis hospitalisatieverzekering; 
 Gezinsvriendelijk uurrooster. 

 

INTERESSE? 

 

E-mail je motivatiebrief met C.V. naar Dhr. Marc Vandezande – directeur WZC Sint-Jozef 
(campus vzw. WoonZorg Wuustwezel) – mark.vandezande@wzcsintjozef.net 

 

 

mailto:mark.vandezande@wzcsintjozef.net

