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JOBSTUDENT VERPLEEGKUNDIGE  
 
Wie zijn wij? 

Het Wijkgezondheidscentrum Wel en Wee vzw biedt toegankelijke en kwaliteitsvolle 
eerstelijnsgezondheidszorg aan in Mechelen door een multidisciplinair team: huisartsen, kinesisten, 
verpleegkundigen, psycholoog, maatschappelijk werker, onthaal en administratiemedewerker en 
coördinatie.  
Ons centrum telt ongeveer 2.500 ingeschreven patiënten, die qua leeftijd, origine en sociale klasse 
een boeiende mix zijn. We werken volgens het forfaitair betalingssysteem en willen zo voor onze 
patiënten naast de culturele en sociale drempels, ook de financiële drempels zo laag mogelijk houden. 
Naast het curatieve leggen we ook sterk de nadruk op ziektepreventie en gezondheidspromotie.  
 
Wat verwachten we? 

Als verpleegkundige ondersteun je het team in het uitvoeren van verpleegkundige zorgen en taken.   
- Centrumconsultaties en thuisverpleging (50/50 verdeling)  
- Registratie en bijhouden van medische dossiers (Care Connect) 

 
Als jobstudent krijg je op deze manier een unieke kans om in contact te komen met de werking van 
een wijkgezondheidscentrum en ervaring op te doen in de zorg. 
 
Wie zoeken we? 

We kijken uit naar iemand met een diploma verpleging (bachelor of HBO5) die communicatief sterk is 
en gemotiveerd is om in een wijkgezondheidscentrum te werken. Bovendien zoeken we iemand die 
goed zelfstandig kan werken. We hebben een klein verpleegteam waardoor je regelmatig alleen zal 
werken. Je kan uiteraard wel steeds terecht bij de andere collega’s in het centrum.  
 
Wat bieden wij?  

Een uitdagende vakantiejob met een goed evenwicht tussen zelfstandig werken en werken in 
teamverband. Een boeiende werkomgeving en werkervaring in een Wijkgezondheidscentrum als een 
dynamische setting in de eerstelijnsgezondheidszorg. De verplaatsingen voor de huisbezoeken 
worden met de fiets gedaan die ter beschikking is. Het uurrooster (24 à 30 u/week) varieert tussen 8u 
en 17u (alleen weekdagen, geen weekends). Het aantal uren per week kan in onderling overleg 
besproken worden. 
 
We zoeken 1 jobstudent voor de periode van 11 juli tot 9 augustus. Indien je niet beschikbaar bent 
voor deze volledige periode kan dit in onderling overleg besproken worden.    
 
Hoe solliciteren? 

Mail je CV en motivatiebrief naar Katrien Vermeire, zorgcoördinator, email: 
katrien.vermeire@wgcwelenwee.be  
 
Heb je nog vragen? 

Voor vragen over de selectieprocedure kan je terecht bij zorgcoördinator Katrien Vermeire via mail of 
telefonisch (0468/43.28.37).  
Voor bijkomende vragen of informatie over de functie kan je terecht bij de verpleging, je kan hen 

telefonisch bereiken op 015/20 20 78 tijdens de werkuren. 
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