
CURANDO O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede vzw   

Pensionaatstraat 8A—8755 Ruiselede 

www.curando.be 

Curando O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede vzw is een christelijk geïnspireerde organisatie die bestaat uit 5 woon-

zorgzones met ondersteunende woon- en zorgformules (assistentiewoningen, thuisverpleging, dienstencentra, 

woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, herstelverblijven en centra voor kortverblijf).  

De vzw telt ruim 1000 personeelsleden.  

Momenteel is er een boeiende vacature voor: 

Functiebeschrijving 

 Je staat in voor de dagelijkse verzorging en begeleiding van onze bewoners.  

 Je streeft ernaar om een kwaliteitsvolle zorg op maat aan te bieden, vertrekkend vanuit het levensverhaal en de eigenheid  

van de bewoner.  

 Je bent een vertrouwenspersoon voor de bewoner en/of zijn familie/mantelzorger. 

 Je werkt multidisciplinair samen. 

Uw profiel  

Kennis en vaardigheden: 

 Je bezit minimaal een zorgkundig visumnummer. 

 Je bent uitkeringsgerechtigde. 

 Je beschikt over een basiskennis van MS Office en leert vlot werken met nieuwe software. 

Persoonlijkheid: 

 Je kan goed zelfstandig werken maar hebt tegelijk een teamgeest. 

 Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk.  

 Omgaan met een diversiteit van mensen trekt jou aan.  

 Je bent empathisch en integer. 

 Je beschikt over de nodige verantwoordelijkheidszin. 

 Je bent flexibel en dienstbaar. 

 Je onderschrijft onze christelijke levensvisie. 

 Ons aanbod 

 Een deeltijds contract van onbepaalde duur (19 uur) binnen  

WZC Sint-Jozef te Ruiselede. 

 Verloning volgens de sectorale barema's met maaltijdcheques. 

 Een aangename werksfeer in een groeiende vzw. 

 Een gevarieerde job met voldoende bijscholingsmogelijkheden. 

 Onmiddellijke indiensttreding 

Hoe solliciteren? 

 Stuur je sollicitatiebrief met cv naar mevrouw  
Anneleen De Roo, directeur, WZZ Curando Midden,  
Pensionaatstraat 8, 8755 Ruiselede 
(anneleen.deroo@curando.be). 

 Voor inlichtingen kan je terecht bij de heer  
Luc Fockedey, diensthoofd woonzorg 
(luc.fockedey@curando.be; 051 63 31 67). 

 Weerhouden kandidaten zullen uitgenodigd  
worden voor een selectiegesprek.  

 We garanderen absolute discretie bij de behandeling  
van uw sollicitatie.  

Zorgkundige 

WZZ Curando Midden - Ruiselede 


