
 Huize Roborst is een ambitieus woonzorgcentrum in Zwalm.  
Wij bieden 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 130-tal bewoners en gebruikers.   
Meer informatie via www.cura-z.be 

 

Vacature verzorgende  
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur (80%-100%) 
 
Voor de versterking van onze multidisciplinair teams zoeken we een verzorgende die 
instaat voor bewonersgerichte taken. Je mag het wonen en leven van onze bewoners 
ondersteunen in verzorgende en logistieke taken op de kamer en in de woonkamers.  

Wie zoeken wij? 
 
Je hebt goesting om team- en bewonersgericht te werken binnen een organisatie die 
focust op kwaliteitsvolle zorg en aangenaam wonen en leven. Je sterkte zit in je flexibiliteit 
en je warme omgangsvormen tijdens het dagelijks werk en in het punctueel opvolgen van 
de specifieke taken.  
Je gelooft in een bewonersgerichte samen-zorg. Je werkt multidisciplinair samen met 
zorgkundigen, verpleegkundigen en therapeuten. 
  
 Waar neem je een actieve rol in op?  
 
✓   verzorgende taken ter ondersteuning van een individuele  bewoner (ADL)  
 mee zorgen voor een aangename werk-, woon- en leefsfeer op de gastverblijven  
 opruimen, aankleden en verzorgen van het interieur  
 ondersteunen van en zorgen voor een aangename maaltijdbeleving bij bewoners  
 het woonzorgteam ondersteunen met huishoudelijke en logistieke taken  

 
Wat zoek jij? 
 
Herken je jezelf in deze omschrijving? Neem dan contact op voor een gesprek. 
We bieden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur aan met een tewerkstelling 
van 80% of 100%. Bij de start kan je rekenen op onthaal, coaching en ondersteuning. Je 
arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de afspraken in de sector en we 
houden rekening met relevante anciënniteit. Je werkt op momenten dat de zorg- 
ondersteuning meest nodig is in de teams (ochtend- en namiddagshiften) 
  
Interesse?   
 
Mail ons je motivatiebrief en CV naar solliciteren@huizeroborst.be, t.a.v. Johan Rotsaert, 
directeur woonzorg - 055 49 61 66  


