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4 november 2019
Beste kandidaat weekendwerker of vakantiewerker,
Onze voorziening, wzc Huize Ter Walle te Menen, is op zoek naar gemotiveerde
studenten die gedurende weekends en/of vakanties kunnen meehelpen in de zorg,

de leefgroepwerking of de logistiek.


Zorg

Samen met de collega zorg– en verpleegkundigen sta je in voor de zorg van onze
cliënten (bijv. hygiënische zorgen, maaltijdbegeleiding, mictietraining, ….);


Leefgroepwerking

Je staat in voor de maaltijdbegeleiding, activiteiten en zinvolle dagbesteding van
onze cliënten met specifieke zorgvragen (bijv. cliënten met dementie en/of
psychische zorgvragen);


Logistiek

Je zorgt voor de maaltijdbedeling, dranktoer, beddenopmaak, verdelen van de was
van de cliënten, … .
Voor bovenstaande functies zijn we op zoek naar studenten die voldoen aan
Volgende vereisten:


Min. 17 jaar (voor logistiek werk kan hiervan afgeweken worden en komt men
mits juiste vaardigheden en attitude in aanmerking vanaf 16 jaar);



Ervaring in de (ouderen)zorg (bijv. opleiding beroepsopleiding thuis– en
bejaardenzorg, verpleging, …) voor een studentenjob in de zorg;
Voor leefgroepwerking en logistiek werk is een achtergrond in de zorg geen
vereiste, maar wel een pluspunt;



Beschikbaar in weekends en/of vakanties;



Flexibel;



Enthousiast;



Samenwerkingsgericht;



….
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Je komt terecht in jong, dynamisch team én in een aangename werkomgeving,
waar je jezelf verder zal kunnen ontplooien als dienstverlener.
Lijkt een job binnen onze voorziening iets voor jou, aarzel dan niet om contact op

te nemen met onze planner, Ann-Sophie, via planner@htw.be. Zij zal uw aanvraag
zo snel als mogelijk behandelen en u hierover verder informeren.
Heel graag tot binnenkort!
Met vriendelijke groeten,
Wzc Huize Ter Walle
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