
Binnen Zorgresidentie De Eglantier te Wevelgem zijn we op zoek naar een conciërge die instaat voor 

de permanentie van het noodoproepsysteem. Tijdens de weekdagen is dit van 17u00 tot 8u30 s 

’ochtends en in het weekend is dit 24u/24u.  

Je komt in de residentie wonen en je kan op de gepaste manier handelen wanneer er zich een 

noodsituatie voordoet. Onder noodsituaties vallen brand, een bewoner die is gevallen, 

noodoproepen en andere dringende problemen.  

Zorgresidentie de Eglantier beschikt over 89 assistentieflats in het centrum van Wevelgem. We 

wensen de bewoners een warme thuis te geven, aangepast aan hun noden. 

Profiel  
 

Het is noodzakelijk dat je als conciërge de nodige kennis en vaardigheden hebt om gepast te 

reageren in verschillende situaties. Dit wil zeggen dat als er bijvoorbeeld brand is, je het hoofd koel 

kan houden en de nodige stappen kan ondernemen.  

Indien er zich in het weekend of tijdens de nacht problemen voordoen kan je deze op een 

zelfstandige manier oplossen. Indien een bewoner je opbelt kan je op de correcte manier inschatten 

wat de ernst van het probleem is en op een zo’n adequaat mogelijke manier een oplossing/hulp 

bieden.  

Het is belangrijk dat je als conciërge sociaal bent en een band kan opbouwen met de bewoners. 

Hierbij hou je rekening met iedereen zijn mening, geaardheid en geloofsovertuiging. Je behandelt 

zowel de bewoners, personeel als externen op een respectvolle manier en je kan op een vlotte 

manier met hen communiceren. Andere belangrijke vereisten zijn flexibiliteit, discretie en orde en 

netheid. Een pluspunt is dat je eventuele kleine reparaties kan uitvoeren indien deze zich voordoen. 

Bijvoorbeeld een kapotte lamp vervangen, een raam dat niet meer sluit tijdelijk repareren tot er een 

vakman kan komen. 

Bent u een warm, hulpvaardig persoon met een voorliefde voor ouderen dan bent u de persoon die 

wij  zoeken! In ruil krijgt u hier uw woonst. Er staat geen verloning tegenover. 

Bij interesse neem contact op met onze woonassistente Liesa Dupont op het nummer 056 96 56 56 

of stuur een mail naar: woonassistent@zorgresidentie-eglantier.be  
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