
 

 

DE MATCH VAN JE LEVEN ?  
In WZC Keyhof  is kwalitatieve ouderenzorg geen droom.  

Bewoners wonen hier samen met 8 in een woning. Het dagelijkse leven en de zorg zijn afgestemd op de 
wensen, noden en gewoontes van de bewoners. Wat zo typisch is in Keyhof: de hechte samenwerking met 

collega’s en de ruimte voor eigen talent en initiatief. Want net dat maakt dat medewerkers hun job hier 
graag en goed doen. En daar draait het om. Tevreden collega’s zorgen immers voor gelukkige bewoners!   

Maakt deze visie jou ook zo benieuwd? Fantastisch, want wij zoeken: 

 

Een inspirerende hoofdverpleegkundige  
(woonzorgcoördinator) 

De uitdaging  
✓ Je bent de coach van een boeiend team waarmee je op pad gaat, je schept ruimte en duidelijke kaders.  
✓ Jouw persoonlijke uitdaging: je brengt met veel goesting en schwung een team tot een hoger level.  
✓ Je bouwt samen volgens de principes van kleinschalig genormaliseerd wonen aan een warm woonleefklimaat.  
✓ Je ondersteunt bewoners en familie in hun zorgtraject.  
✓ Je maakt actief deel uit van het beleidsteam: je inspireert collega’s, ontwikkelt samen met hen visie en 
beleid over diverse topics en ondersteunt mee de uitrol naar concrete acties.  
 
Competenties  
✓ Moeilijke situaties bouw jij als geen ander om tot hefbomen en mogelijkheden.  
✓ Je positieve dynamiek inspireert je team en collega’s.  
✓ Vertrouwen en respect zijn je meer dan eigen.  
✓ Open communiceren is je tweede natuur, flexibiliteit en autonomie typeren je.  
✓ Je kan zowel beleidsmatig denken als concreet handelen.  
✓ Wij zijn erg benieuwd naar welke andere competenties en talenten jij kan inzetten in deze job.  
✓ Respect – Leren – Zorgen zijn de kerncompetenties die alle medewerkers van Woonzorgnet-Dijleland in hun 
dagelijks werk uitstralen.  
 
Opleiding  
✓ Je hebt een bachelordiploma verpleegkunde, aangevuld met ervaring en/of kaderopleiding.  
 
Aanbod  
✓ Plaats van tewerkstelling: regio Leuven – Huldenberg.  
✓ Een aantrekkelijke verloning met overname van relevante anciënniteit.  
✓ Maaltijdcheques, groepsverzekering, fiets- en telefoon vergoeding, abonnement openbaar vervoer.  
✓ Een dynamische werkomgeving met professionele werkmiddelen.  
✓ Ruimte voor initiatief, opleidingen en persoonlijke groei.  
 

Is er een match? 
Interesse ? Wil je meer weten ? Graag eens kennis maken ?  

Neem alvast een kijkje op: www.keyhof.be en www.wznd.be 
Mail je kandidatuurstelling met motivatie en CV naar info@keyhof.be 


