
 

 
Bij Curamant (www.curamant.be) weten we wat we willen: collega’s die staan voor kwaliteitsvolle zorg met een 

hart. Collegialiteit en een goede sfeer dragen we hoog in het vaandel. Wil jij deel uitmaken van een tof team 

waarbij je werkt op zelfstandige basis? Wil je flexibel schakelen met mensen in verschillende gezondheidsfasen? 

Heb je oog voor wat patiënten zélf belangrijk vinden in het leven? Curamant maakt van hun gezondheid en 

kwaliteit van leven de hoogste prioriteit.  

Momenteel is Curamant actief op 6 locaties in Vlaanderen, en het slaat snel de vleugels uit. Voor onze activiteiten 

in de regio Geluwe-Wervik zijn wij momenteel op zoek naar een:  

Zelfstandig zorgkundige  
Je rol  

- Je werkt samen in een team van zelfstandige en loontrekkende verpleeg- en zorgkundigen en andere 
paramedici, dat wordt aangestuurd door een zorgcoach.  

- Je werkt in nauw overleg met het team.  
- Je voert technisch-zorgkundige handelingen correct uit en verleent hygiënische zorg.  
- Je verplaatst je in de leefwereld van onze patiënten en bouwt een professionele vertrouwensband op.  

 

Je profiel  

- Als zorgkundige heb je een hart voor mensen en is zorgkunde je passie.  
- Je gaat respectvol om met ouderen en zorgbehoevenden en communiceert helder, zowel naar patiënten 

en hun familie als naar teamgenoten toe.  
- Met jouw sterke observatievermogen kun je zorgsituaties snel en correct inschatten.  
- Je bent leergierig en kunt je vlot aanpassen aan veranderende omstandigheden.  
- Je oefent met plezier, bezieling en verantwoordelijkheidszin je job uit.  
- Je hebt een btw-nummer op jouw naam. 
- Je bent bereid om in het weekend te werken.  

 

Ons aanbod  

- Je kunt voltijds aan de slag. Deeltijds werken is bespreekbaar.  
- Je werkt in shiften (vroeg- en laatdiensten; weekendwerk).  
- Je kunt medisch verzorgingsmateriaal afnemen bij Curamant. 
- Met je persoonlijke login krijg je toegang tot ons elektronisch patiëntendossier. 
- Curamant zorgt voor de administratieve afhandeling met het RIZIV van je nomenclatuurinkomsten. 
- Je krijgt een correcte vergoeding voor je geleverde prestaties. 

 

Interesse?  

Zin om de handen in mekaar te slaan? Heb je nog uren vrij in je planning, of ben je voltijds beschikbaar? Stuur je 

persoonlijke gegevens, werkervaring, opleiding en bijkomende vaardigheden naar els.bergmans@curamant.be. Je 

hoort snel van ons.  

Lijkt Curamant een goede match, maar de werkregio niet? Curamant is ook actief in de regio Zottegem, Bree, 

Puurs-Sint-Amands, Sint-Truiden en Ronse. 


