
 

Home Sint-Franciscus is een ambitieus 
woonzorgcentrum in Kwaremont, één van 

de mooiste plekjes in de Vlaamse Ardennen.  
Onze vzw biedt kwaliteitsvolle woonzorg 

aan. Samen met 150 medewerkers en 
vrijwilligers werken we elke dag met een 

hart voor ouderen aan een warme zorg- en 
dienstverlening voor een 140-tal bewoners.   

Meer informatie via 
www.homestfranciscus.be

 

Vacature verpleegkundige  
Voltijds/deeltijds  
 
Voor de versterking van onze zorgteams zoeken we een verpleegkundige die instaat voor een 
kwaliteitsvolle en bewonersgerichte zorgverlening. 

Wie zoeken wij? 

Je bent gegradueerde (HB05) of bachelor verpleegkundige, maar bovenal heb je goesting om 
bewonersgericht te werken binnen een zorgteam dat focust op aangenaam wonen en leven. Je sterkte zit 
in je warme omgangsvormen tijdens de dagelijkse zorgverlening, en in het punctueel opvolgen van de 
specifieke verpleegkundige handelingen en verantwoordelijkheden.   
 
Je gelooft in een bewonersgerichte samen-zorg in een volwaardig partnerschap met de familie van elke 
bewoner.  Je werkt multidisciplinair samen met zorgkundigen en therapeuten, en je wil en kan creatief 
meedenken over de kwaliteit van de zorg op de gastverblijven waar je actief bent. 
 

Je beschikt eventueel al over wat praktijkervaring in de ouderenzorg en je bent in staat om je snel te 
integreren in de cultuur en werking van ons woonzorgcentrum.  Je werkt enthousiast en flexibel en je kan 
vlot overweg met tevreden en kritische bewoners, families, collega’s.   

Wat bieden we jou aan?  

Je komt terecht in een warme en mensgerichte werkomgeving, waar aandacht is voor ieders talenten en 
bekommernissen. 
Home Sint-Franciscus is gelegen in een filevrije omgeving, in een prachtig kader van de Vlaamse Ardennen.  
Je krijgt kansen tot inbreng of ontwikkeling in bijzondere referentiefuncties binnen het zorgbeleid van het 
woonzorgcentrum.  
We bieden een vol- of deeltijdse arbeidsovereenkomst als verpleegkundige.  Je arbeidsvoorwaarden zijn in 
overeenstemming met de afspraken in de sector, rekening houdend met je relevante anciënniteit.   
 

Interesse?   
Herken je jezelf in deze omschrijving?  Neem dan contact voor een verkennend gesprek.  
Mail ons een motivatiebrief en duidelijk CV (solliciteren@homestfranciscus.be).  Indien je kandidatuur 
wordt weerhouden, zullen wij jou uitnodigen voor een gesprek.  Voor meer achtergrond of informatie 
neem je telefonisch contact (055-38 86 86) en vraag je naar dhr. Yves Neirynck. 

http://www.homestfranciscus.be/

