
Vacature zorgkundige WGC De Hoek vzw (M/V) 

Wie zijn wij? 

Wijkgezondheidscentrum De Hoek vzw is een eerstelijnszorgcentrum waar zorgverleners in 

interdisciplinair teamverband toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg aanbieden. Het 

centrum richt zich op de bewoners van de wijken Westerkwartier, Sint Jan en Stene. Door 

zowel curatief als preventief te werk te gaan wil het centrum het welzijn in deze buurt 

verhogen. WGC De Hoek vzw is het eerste wijkgezondheidscentrum te Oostende. Het is 

gelegen in de Gelijkheidstraat 1 te 8400 Oostende. Het team bestaat momenteel uit vier 

huisartsen, drie verpleegkundigen, een psychologe, een diëtiste, een maatschappelijk 

werker, een coördinator en drie onthaal/administratief medewerkers. 

WGC De Hoek vzw is op zoek naar een enthousiaste zorgkundige met een passie voor 

thuiszorg en zin in logistiek.    

Functieomschrijving  

Als zorgkundige in een wijkgezondheidscentrum sta je in voor de uitvoering van de 

verzorgend taken bij de patiënten van het centrum (thuiszorg). Je begeleidt en informeert 

patiënten en staat waar nodig ook in voor de sociale ondersteuning van de patiënt. Het 

stimuleren van de zelfzorg en het verhogen van de zelfredzaamheid van de patiënten zijn 

ook belangrijke uitgangspunten. Alle mensen die in het centrum zijn ingeschreven behoren 

tot jouw patiënten waardoor je als samen met het verpleegkundig team zorgt voor een grote 

en zeer diverse groep.  

In de voormiddag sta je in voor hygiënische zorgen aan huis. In de namiddag sta je in voor de 

logistieke taken, schoonmaken in het centrum. Het beheren van medische dossiers en 

administratieve taken behoren ook tot je pakket.  

Je werkt heel nauw samen met het team van artsen, verpleegkundigen en andere 

hulpverleners. Je overlegt met je collega’s en neemt deel aan het multidisciplinair overleg.  

Functieprofiel  

Vereisten: 

 Je bent in het bezit van een diploma zorgkundige;  

 Je spreekt vloeiend Nederlands en beschikt over een goede kennis van Frans en Engels 

(andere talen zijn een meerwaarde);  

Verwachte vaardigheden: 

 Je beschikt over communicatieve vaardigheden; 
 Je beschikt over probleemoplossende vaardigheden; 
 Je kan omgaan met conflictsituaties; 
 Je kan zelfstandig en in team werken; 
 Je bent stressbestendig; 
 Je bent nauwkeurig; 
 Je bent discreet.  



 
Attitudes:  

 Je staat achter de missie en visie van een wijkgezondheidscentrum; 
 Je bent flexibel en gemotiveerd;  
 Je bent leergierig; 
 Je staat open voor thuiszorg; 
 Je staat open voor logistieke taken; 
 Je werkt graag met maatschappelijk kwetsbare groepen.  

 

Wat bieden wij aan? 
 

 Een contract van bepaalde duur met mogelijkheid tot een vast contract; 
 Een deeltijdse tot voltijdse functie ( 30 tot 38 uur) in overleg te bepalen; 
 Een vast uurrooster (werkuren tussen 7u en 19u, in de toekomst mogelijks ook 

weekendwerk), mits flexibiliteit bij onvoorziene omstandigheden; 
 Verloning volgens PC 330.01.53, Klasse 12 volgends IFIC; 
 Maaltijdcheques per gewerkte dag t.w.v. €8; 
 Een aangename werksfeer in een dynamische en groeiende organisatie; 
 Indiensttreding vanaf juni 2022.  

 
Hoe solliciteren?  
 
Stuur uw CV en motivatiebrief voor 1 juni 2022 naar coordinator@wgcdehoek.be  
 
Voor bijkomende vragen kunt u terecht bij de coördinator, Maegan Helsmoortel, op het 
nummer 059 70 37 00, iedere werkdag tussen 9:00u en 12:00u 
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