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 woonen 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?
Voor ons team zijn we op zoek naar een enthousiaste, fijne collega.

Medewerker sociale dienst
Als medewerker sociale dienst zorg je mee voor kwaliteitsvol wonen en leven van de
bewoners.
Je zorgt voor een optimale, spontane communicatie met bewoners, familie, bezoekers,
medewerkers en doorverwijzers (sociale diensten ziekenhuizen, eerstelijnshulpverleners, …).
De sociale kaart van de regio rond Waarloos heeft voor jou geen geheimen en je onderhoudt
intens je contacten in de omgeving.
Je begeleidt de bewoners die vanuit hun thuissituatie verhuizen naar hun nieuwe huis, Coralia.
Ook tijdens hun verblijf ben je hun vertrouwens- en contactpersoon bij sociale en
administratieve vragen.

Profiel





Je beschikt over een A1(bachelor) sociale verpleegkunde of sociaal werk.
Je hebt een rustige en positieve ingesteldheid.
In stressvolle situaties hou je het hoofd koel.
Je kan zelfstandig je werk organiseren. Je bent sterk in administratieve en digitale
toepassingen.
 Je werkt loyaal mee in het team om de visie van Coralia waar te maken, elke dag
opnieuw.

Aanbod
 Deeltijdse tewerkstelling, 20 uur per week.
 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

