
 

Home Sint-Franciscus is een ambitieus woonzorgcentrum in 
Kwaremont. Samen met 150 medewerkers en vrijwilligers 
werken we elke dag met een hart voor ouderen aan een 

warme zorg- en dienstverlening voor een 130-tal bewoners 
en gebruikers. Meer informatie via www.cura-z.be

Vacature Zorgkundige 
Overeenkomst voor onbepaalde duur (80% of voltijds) 
 
Home Sint-Franciscus zoekt zorgkundigen met een visum én bovenal met goesting om 
bewonersgericht te werken binnen een zorgteam dat focust op aangenaam wonen en 
leven.  
 
Wie zoeken wij?  

Je beschikt over je visum als zorgkundige en hebt goesting om bewonersgericht te 
werken binnen een organisatie die 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 taken en dagelijkse zorgvragen uit de individuele 
bewonersdossiers.  
Je gelooft in een bewonersgerichte zorg voor elke bewoner en werkt vlot samen met 
collega’s uit verschillende teams. Je beschikt eventueel al over wat stage- of 
praktijkervaring in de ouderenzorg en je bent in staat om je snel te integreren in de 
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.  
We bieden een arbeidsovereenkomst aan 80 % of 100 %. Bij de start kan je rekenen op 
onthaal en begeleiding. Je arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de 
afspraken in de sector, rekening houdend met relevante anciënniteit.  
 
Interesse?  

Mail ons een motivatiebrief en CV (solliciteren@homestfranciscus.be). Indien je 
kandidatuur wordt weerhouden, nodigen we jou uit voor een gesprek. Voor meer 
achtergrond of informatie neem je telefonisch contact (055-38 86 86) en vraag je naar de 
campusverantwoordelijke, Yves Neirynck. 
 


