
 
 

 
Zorgverblijf Hooidonk is een centrum voor tijdelijk residentieel verblijf met zorgomkadering. We 

nemen de brugfunctie op tussen het ziekenhuis en de thuissituatie in onze formule herstelverblijf. 
We ondersteunen mantelzorgers door het aanbieden van kortverblijf. 

We bieden kwaliteitsvolle opvang aan zorgbehoevende personen en dat doen we elke dag opnieuw 
met de inzet van gemotiveerde en gedreven medewerkers.  Ons motto nemen we hierbij ernstig: 

jouw verblijf, onze zorg ! 
 

Binnen Zorgverblijf Hooidonk is er een vacature voor een 
 

Medisch secretaresse/secretaris 50% 
 

voor een deeltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur  
met zo spoedig mogelijke indiensttreding 

 
 
Functie 

▪ Je maakt de dagelijkse werkverdeling op voor het zorgteam. 

▪ Je zorgt voor de administratieve voorbereiding en opvolging van nieuwe opnames. 

▪ Je bent verantwoordelijk voor het inbrengen van het medicatieschema en volgt bestellingen 

en aanmeldingen op in het medicatiepakket.  

▪ Je verzorgt de verslaggeving van het MDO. 

▪ Je regelt het vervoer van en naar ziekenhuis en thuis van verblijvende residenten. 

▪ Je bereidt de doktersconsultaties voor en beheert de agenda. 

▪ Je ondersteunt de dienst kinesitherapie met de planning en administratieve taken. 

 

 
Profiel 

▪ Je bent in het bezit van een diploma in een medisch-administratieve richting. 
▪ Je hebt kennis van het medisch vocabularium en een algemene kennis van medicatie. 
▪ Je kan vlot werken met een PC. Ervaring met All Soft en Medinet biedt een meerwaarde. 
▪ Je kan nauwkeurig werken en bent stressbestendig. 
▪ Je gaat discreet om info die je verwerkt. 
▪ Je hebt een cliëntvriendelijke houding, je bent communicatief en empathisch. 

 

 
Dit bieden we 

▪ Een contract van onbepaalde duur voor 19u, dagelijks te presteren van 13u30 tot 17u30. 



▪ Een boeiende functie in een organisatie die op korte termijn zal starten met de realisatie van 
een nieuwbouwproject. 

▪ Verloning volgens de IF-IC barema’s. 
▪ Bijkomende voordelen: vlotte bereikbaarheid, fietsvergoeding, mogelijkheden tot 

permanente bijscholing, mogelijkheid tot fietslease, Benfits@Work, overname van relevante 
anciënniteit. 

 
 
 
 
 
Praktisch 
Indien interesse, dan ontvangen we graag je motivatiebrief en CV ten laatste tegen woensdag 30 
november 2022. 
 

Zorgverblijf Hooidonk 
Marie-Rose Mertens – directeur 

Langestraat 170 
2240 Zandhoven 

directie@hooidonk.be 
 
Voor informatie kan je terecht bij Marie-Rose Mertens op 03 320 28 28 of directie@hooidonk.be. 
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