
 

 
 
Ter versterking van ons team zoeken we voor WZC De Wingerd een  (m/v): 
 
 

MEDEWERKER PERSONEELSDIENST (deeltijds-voltijds) 
 

Binnen het samenwerkingsverband Woonzorgnet-Dijleland vzw werken WZC De Wingerd, WZC Dijlehof, 

WZC Keyhof en WZC Ter Meeren samen aan een deskundig zorgaanbod voor valide en zorgbehoevende 

ouderen en personen met dementie.  Meer dan 450 zorgverstrekkers geven dagelijks het beste van zichzelf 

en dragen de waarden zorg, respect en leren hoog in het vaandel. 

 
Functie 

 Je bent verantwoordelijk voor de loon- en personeelsadministratie, met bijzondere ervaring in  

Payroll. 

 Je bent verantwoordelijk voor het administratief beheer van de personeelsdossiers. 

 Je werkt mee aan de uitbouw van het HR beleid. 

 Je bent de aanspreekpersoon voor het personeel voor HR-gerelateerde zaken. 

 Je levert de nodige cijfers aan ivm personeelsbeleid. 

Profiel 

 Je hebt minstens een bachelorsdiploma in de richting personeelswerk of een economische richting 

en je kan minstens een aantal jaren relevante ervaring voorleggen. Je hebt een basiskennis van het 

arbeidsrecht en staat open voor permanente bijscholing. 

 Je ervaring met eBlox is een troef maar is niet noodzakelijk. 

 Je bent communicatief vaardig, dynamisch en stressbestendig. 

 Je bent sterk gericht op samenwerking. 

 Je kan op een heel discrete manier omgaan met vertrouwelijke gegevens. 

 Je hebt een goed organisatievermogen, je neemt initiatieven en werkt resultaatgericht. 

 Je werkt op basis van vertrouwen en autonomie die je krijgt. 

 Je deelt de waarden en visie van de organisatie Woonzorgnet-Dijleland. 

Aanbod 

 Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

 Loon volgens de wettelijke barema’s waarbij relevante anciënniteit wordt overgenomen. 

 Maaltijdcheques, groepsverzekering en fiets‐/woonwerkvergoeding/gratis openbaar vervoer. 

 Interne en externe opleidingskansen. 

 Een moderne, dynamische werkomgeving met professionele werkmiddelen en ruimte voor initiatief. 
 

Interesse? 

Mail of stuur je motivatiebrief en cv naar Lut Vanaerschot voor 29 februari 2020: Wingerdstraat 14, 3000 

Leuven Lut.Vanaerschot@wznd.be 

Meer informatie vind je op onze website www.woonzorgnet-dijleland.be  

http://www.woonzorgnet-dijleland.be/

