
 

 
  

                                 Lokaal Bestuur Wuustwezel zkt 
vakantiewerkers 

In juli, augustus en september 

 
 

 

 

4 Poetshulpen in de Thuiszorg (38u/week) 
Onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen tijdens de zomervakantie en voldoende garantie op 
veilige werkomstandigheden  

Waar?   Bij hulpbehoevende mensen thuis (grondgebied Wuustwezel). 

Wanneer? In juli, augustus of september (half juli/half augustus/… ook mogelijk). 

Wat? Huishoudelijk werk verrichten (vb. schoonmaken, bedden opmaken) en een 
luisterend oor zijn voor de cliënt. 

Profiel? Iemand die goed kan omgaan met bejaarden en hulpbehoevenden en over 
voldoende maturiteit beschikt om zelfstandig te werken. 

Voorwaarde? Minimaal 17 jaar zijn op 1/01/2021.  

 Je kan je verplaatsen van de ene woonst naar de andere met de fiets, brommer 
of auto. 

 
 
 

4  Gezinshelp(st)ers in de Thuiszorg (38u/week)* 
Onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen tijdens de zomervakantie en voldoende garantie op 
veilige werkomstandigheden 

Waar?   Bij hulpbehoevende mensen thuis (grondgebied Wuustwezel). 

Wanneer? In juli, augustus of september (half juli/half augustus/… ook mogelijk). 

Wat?  Verzorgend werk verrichten alsook licht huishoudelijk werk. 

Profiel? Iemand die goed kan omgaan met bejaarden en hulpbehoevenden en over 
voldoende maturiteit beschikt om zelfstandig te werken 

Voorwaarden? Een opleiding: 

- Verzorging volgen of afgerond hebben en minimum 2 stages hebben 
volbracht, 1 in een woonzorgcentrum en 1 in de thuiszorg;  

- Verpleging volgen en minimum geslaagd zijn voor het 1e jaar; 

- Een diploma secundair onderwijs in de richting sociaal en technische 
wetenschappen behaald hebben; 

- Een opleiding volgen in het studiegebied sociaal agogisch werk, lichamelijke 
opvoeding, gezondheidszorg, revalidatiewetenschappen, kinesitherapie. 

 Je kan je verplaatsen van de ene woonst naar de andere met de fiets, brommer 
of auto 

 
 

 

 

 



 

 
  

 
4 Medewerkers groendienst (38u/week)  

Waar?  Dienst openbare werken: Slijkstraat 5 – 2990 Wuustwezel 

Wanneer? Juli, augustus of september 

Wat? Je werkt mee aan het onderhoud van straten en pleinen, rustbanken, 
plantenperkjes, picknicktafels, enz. 

Profiel? Iemand die handig en creatief is, in goede conditie en graag in de buitenlucht 
werkt. 

Voorwaarden? Minimaal 18 jaar zijn in 2021en bij voorkeur een rijbewijs B hebben. 

 

 
 
 
 

 

Interesse?  
 

Stel je vòòr 16 mei 2021 kandidaat door de sollicitatiefiche en een kopie van je rijbewijs (als de 
voorwaarde dat voorschrijft) te bezorgen aan personeel@wuustwezel.be 
De sollicitatiefiche vind je op www.wuustwezel.be of vraag je via personeel@wuustwezel.be  

 

 
Voor elke functie gelden specifieke leeftijds- en studievoorwaarden. En moet je kunnen aantonen dat je 
nog over voldoende uren beschikt in je contingent, zodat je gedurende de volledige tewerkstelling bij ons 
bestuur van de verminderde RSZ-bijdragen kan genieten.  
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