
 

DE MATCH VAN JE LEVEN? 
WZC DIJLEHOF is gelegen in het hartje van Leuven: met de fiets of het openbaar vervoer ben je hier in 

een wip. Je job graag doen, daar draait het hier om. Want tevreden collega’s zorgen voor gelukkige 
bewoners! We luisteren daarom graag naar wat jij belangrijk vindt. Een warme werksfeer, met respect 

voor bewoners, collega’s en alle betrokkenen. Daar gaan we samen voor. 

Een onmisbare logistieke medewerker 
De uitdaging 
 Je werkt in de woning van de bewoner. Je houdt hun woonruimte en kamer netjes en proper. 
 Je ondersteunt ook de maaltijden en zorgt mee voor een aangename sfeer in de woning. 
 Door jouw werk, vriendelijkheid voelen bewoners zich goed bij jou: je neemt tijd voor hen. 
 Je maakt deel uit van een vast team van de woning. 
Competenties 
 Je poetst graag en goed. 
 Je hebt een bijzonder oog voor een huiselijke en nette omgeving. 
 Je bent een gedreven medewerker met een hart voor ouderen. Dit maakt van jou een onmisbare 

logistiek medewerker. 
 Je werkt vlot samen in een team. 
 Je kan zelf prioriteiten stellen binnen je verschillende taken 
 Je Nederlands is voldoende om een gesprek te voeren met bewoners. Indien nodig ben je bereid om 

verder te leren via een externe taalcoach. 
 Respect – Leren – Zorgen zitten in de genen van alle medewerkers van Woonzorgnet-Dijleland. 
 Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal, je kwaliteiten, passies en talenten. 
Ons verhaal 
 ‘Een totaalplaatje van respect, vriendelijkheid en empathie’. 
 ‘Iedereen kent hier iedereen, ik ervaar geen onderscheid tussen de verschillende functies.’ 
 ‘Ik krijg hier echt voldoende ruimte en kansen om te leren en te groeien.’ 
 ‘Een eerlijke werkomgeving waar iedereen elkaar respecteert en er ook samen gelachen wordt.’ 
 ‘Elke dag is anders en met een goede teamspirit komen we ook drukke dagen vlot door.’ 
Aanbod 
 Een bediendencontract van onbepaalde duur. 
 Overname van relevante anciënniteit. 
 Een aantrekkelijke verloning volgens wettelijke barema’s. 
 Extralegale voordelen: maaltijdcheques, groepsverzekering, fietsvergoeding. 
 Een dynamische werkomgeving met professionele werkmiddelen, humor en collegialiteit. 
 Ruimte voor initiatief en persoonlijke groei. 

 

Is er een match? 
Heb je interesse? Wil je meer weten? Wil je eens een dag proefdraaien? 
Aarzel niet, maak een afspraak en neem vandaag nog contact met ons. 

Mail je kandidatuurstelling naar janis.vanmeenen@dijlehof.be 
Want we hebben jou nodig en kijken naar je uit! 
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