
 

WZC Coralia, een splinternieuw woonzorgcentrum in hartje Waarloos opent begin 

januari 2022 haar deuren, en zal een thuis of een tijdelijk verblijf bieden aan 76 bewoners. 
Twaalf tot zestien bewoners verblijven in één van de zes woongroepen met een eigen woon- 
en eetkamer. 

In Coralia staat het wonen en leven op het ritme van de bewoner centraal. Iedereen, bewoner, 
bezoeker, collega,… mag van ons hartelijkheid, warmte en respect verwachten. 

Zin om mee je schouders te zetten onder dit nieuwe verhaal? Zin om er mee voor te zorgen dat 
onze mooie visie in praktijk wordt omgezet, zodat WZC Coralia een huis mag zijn waar 
bewoners graag wonen en medewerkers graag werken? 

Ter ondersteuning van onze teamverantwoordelijk zijn we op zoek naar een enthousiaste, 
gedreven collega. 

Adjunct-teamverantwoordelijke 

Als adjunct-teamverantwoordelijke sta je mede in voor de bewonerszorg, het medewerkers-
beleid, het overleg en het administratief werk van de woongroepen. Door je inzet voor de 
bewoners bij de activiteiten van het dagelijkse leven, via comfortzorg en via palliatieve zorg 
creëer je voor hen een geborgen en aangenaam verblijf. 

Je zorgt ervoor dat mantelzorgers, familie en bezoekers zich thuis voelen in Coralia. 

Je vormt een tandem met de teamverantwoordelijke. Samen ga je jullie team enthousiasmeren 
om elke dag op maat van de bewoner gerichte zorg te geven. Wanneer de 
teamverantwoordelijke afwezig is, neem je haar taken over. Je begeleidt studenten, stagiaires 
en nieuwe medewerkers. Je bent discreet en hebt respect voor de privacy van bewoners en 
medewerkers.  

Je werkt mee aan de uitbouw en coördinatie van kwaliteitszorgtrajecten. Je stimuleert de 
kritische geest van het team om samen te zoeken naar verbetering. Je hebt interesse voor 
informaticatoepassingen in de zorg. 

Naast je leidinggevende en coachende rol blijf je actief als verpleegkundige in de rechtstreekse 
zorg aan bewoners. Je creëert een mooie balans tussen het werk van de 
teamverantwoordelijke en het werken op de vloer. 

Profiel 

 Je beschikt over een A1(bachelor) of A2(HBO5) diploma van verpleegkunde. 
 Een bijkomende opleiding (kaderopleiding, referentieverpleegkundige, wondzorg, 

palliatieve zorg, …) is een plus. 
 Je hebt een rustige en positieve ingesteldheid.  
 In stressvolle situaties hou je het hoofd koel. 
 Je kan een team leiden en coachen. 
 Je staat open voor overleg, veranderingen en innovaties. 

 



Aanbod 

 Voltijdse tewerkstelling, ook 4/5de (30,4u/week) tewerkstelling is mogelijk. 
 Loon volgens IFIC-barema's met volledige overname van de relevante anciënniteit  
 Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, ecocheques en 

cadeaucheques 
 Uitgebreid aanbod aan vormingsmogelijkheden. 

Plaats tewerkstelling & contact 

WZC Coralia 
Beekboshoek 37 
2550 Waarloos 

0498 57 47 06 (Bert Schonenberg) 
coralia@compostela.be 
www.woonzorgcollectief.be 
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