
 

 

De Refuge is een vlot bereikbare dienstverlening voor ouderen  aan de groene Coupure van Gent.   

Met een Woonzorgcentrum,  Assistentiewoningen, centra voor Kortverblijf en Dagverzorging zijn we 

dynamisch en steeds op zoek naar vernieuwing voor haar residentiële en thuiszorg diensten aan  ruim 

233 bewoners en dagbezoekers. De Refuge telt 190 medewerkers die samen bouwen  aan deze woon- 

en zorgomgeving.  

 

Voor een woonafdeling  in het Woonzorgcentrum met 38 woonentiteiten is de Refuge op zoek naar 

een (m/v) :  

Diensthoofd woonzorgcentrum 
 

Functie  

- Je helpt mee aan de uitbouw van een aangename woon- en zorgomgeving waarbij  de keuzes 

en wensen van de bewoner centraal staan.  

- Je ondersteunt en bewaakt de visie van het huis. Je vertegenwoordigt deze visie zowel binnen 

als buiten het huis.   

- Je bent een verbindingspersoon tussen de teamleden, bewoners/familie en de externe 

contacten.  

- Je begeleidt en motiveert jouw medewerkers door een coachende en coördinerende rol op te 

nemen. Je geeft leiding aan een multidisciplinair team  en wordt hierbij ondersteund door een 

adjunct.  

- Je rapporteert rechtstreeks aan de coördinator woonzorg.  

 

Profiel 

- Je beschikt over een bachelor in sociale, psychiatrische of algemene verpleegkunde. 

-  Affiniteit met ouderenzorg is een pluspunt. 

- Je staat open voor bijscholing. 

- Je hebt een hart voor ouderen en hun leefwereld en houdt rekening met hun wensen en 

noden.  

- Je bent sociaal.  

- Je hebt oog voor innovatie en vernieuwing.  

- Je weet taken te organiseren en te delegeren.  



- Je kan een team positief  inspireren en begeleiden met zorg voor het individu. 

 

Wat kan je van ons verwachten? 

- Een contract van onbepaalde duur met flexibele werkuren. 

- Naast jouw bruto maandloon (conform barema Zorgnet Vlaanderen met  functie toeslag) bieden 

we ook een gratis abonnement openbaar vervoer, een fietsvergoeding, een gsm alsook gratis 

maaltijden en een gratis overdekte parking.  

- Je maakt deel uit van een gedreven team met oog voor sfeer bij bewoners maar ook bij de 

medewerkers.  

- Je krijgt de nodige ondersteuning en ruimte om je verder te ontplooien.  

 

Is deze functie iets voor jou ?  

Stuur jouw cv naar Torben Callens, HR-consultant via t.callens@searchselection.com of solliciteer bij 

voorkeur online via https://www.searchselection.com/jobs?sj=6512 . Kies voor de knop ‘kort of 

uitgebreid solliciteren’. 

Voor meer specifieke informatie over de job-inhoud kan je eveneens contact opnemen met Torben 
Callens via t.callens@searchselection.com of 0492 22 05 80.  

Je kan op de website www.derefuge.be reeds kennismaken met de Refuge.  
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