
 
          

vzw Amate is een groep van 6 woonzorgcentra (Huizeken van Nazareth en Het Gouden 
Anker in Antwerpen, Onze-Lieve Vrouw van Troost in Zandhoven, Sint-Jozef in Lier en vzw 
WoonZORG Wuustwezel - bestaande uit Amandina en Sint-Jozef- in Wuustwezel).  
Amate biedt kwaliteitsvolle en professionele zorg aan haar bewoners ten einde de missie 
‘wonen, leven, genieten, zonder zorgen’ te waarborgen.  
Voor een eerste kennismaking met Amate, consulteer www.amate.be . 

Naast de woonzorgcentra maken ook de kinderdagverblijven Beata deel uit van de groep. 

 

Voor onze campus Sint-Jozef (WoonZORG Wuustwezel) in Wuustwezel, zijn wij op zoek 
naar een: 

 

MEDEWERKER INTERIEUR/LOGISTIEK (WOONASSISTENT)  
- 

19u of 28,5/week 

 

FUNCTIE 
 
Als medewerker interieur sta je enerzijds in voor het onderhoud van de kamers en de andere 
ruimtes van ons woon- en zorgcentrum: 
 

 Je maakt de kamers van onze bewoners schoon; 
 Je maakt schoon en onderhoudt de gangen, dienstlokalen e.d.; 
 Je geeft technische gebreken door aan de administratie; 
 Je beheert de productenvoorraad en geeft bijbestellingen tijdig door;  

 

Anderzijds ondersteun je het zorgteam door het vervullen van logistieke taken: 
 Je staat mee in voor de mobiliteit van bewoners; 
 Je ondersteunt het maaltijdgebeuren; 
 Je zorgt dat de persoonlijke was van de bewoners,  die hun was uitbesteden aan een 

externe firma, klaar staat. Je controleert of de gewassen persoonlijke kleding ook 
weer bij de juiste bewoners terugkomt; 

 Je vult de linnenkarren tijdig aan; 
 Je vult de producten (toiletpapier, schoonmaakmiddelen,….) op de afdeling dagelijks 

aan en bestelt tijdig voorraad bij. Je controleert de geleverde producten en bergt 
deze veilig op; 

 Je hebt aandacht voor de totale leefomgeving (vb. ’s morgens gordijnen bewoner 
openen, planten water geven,…). 

 

Je werkt voor het bevorderen van een huiselijke woon-en leefsfeer interdisciplinair samen. 

Professionaliteit en de bewoner laten wonen, leven, genieten, zonder zorgen staan centraal. 

http://www.amate.be/


PROFIEL 

 Je bent bij voorkeur in het bezit van een diploma logistieke ondersteuning; 
 Je werkt zelfstandig en ziet werk; 
 Je hebt respect voor procedures en afspraken en streeft een nauwkeurige werkwijze na, 

zowel voor jezelf als voor je collega’s; 
 Je streeft kwaliteitsvolle dienstverlening  na; 
 Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid; 
 Je bent gemotiveerd en flexibel; 
 Je bent attent naar onze bewoners toe en hebt als doel het hen zo aangenaam mogelijk 

te maken; 
 Je bent bereid om in een vaste equipe te werken, in een flexibel uurrooster alsook op 

feestdagen en in weekends; 
 Je zet je met hart en ziel in voor onze bewoners; 
 Je beheerst de Nederlandse taal ; 
 Je bent in het bezit van een bewijs van goed gedrag en zeden. 

 

ONS AANBOD 

 

 Een uitdagende functie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, in een 
dynamische werkomgeving en groeiende sector; 

 Een contract van bepaalde duur met mogelijkheid tot contract onbepaalde duur; 
 Een competitief loon volgens de geldende barema’s; 
 Na 6 maanden dienst maaltijdcheques (€7);  
 Gratis hospitalisatieverzekering; 
 Gezinsvriendelijk uurrooster. 

 
 

INTERESSE? 

 

E-mail je motivatiebrief met C.V. naar Dhr. Marc Vandezande – directeur WZC Sint-Jozef 
(campus vzw. WoonZorg Wuustwezel) – mark.vandezande@wzcsintjozef.net 

 

 

mailto:mark.vandezande@wzcsintjozef.net

