OCMW OUDENBURG
Ettelgemsestraat 18 8460 Oudenburg

Oudenburg, 16/07/2019

Informatiebundel
aanwerving
zorgkundigen (M/V/X)
(loonschaal C1-C2)

Voor de vervanging van zorgkundigen is het OCMW voor WZC Riethove op zoek naar
enthousiaste, bekwame zorgkundigen om het verplegend en verzorgend team te versterken.
Hieronder vindt u bijkomende informatie betreffende de selectieprocedure, de
functiebeschrijving en de aanwervingsvoorwaarden.
De openstaande tijdelijke betrekkingen kunnen voltijds (38/38) en/of deeltijds ingevuld
worden met een arbeidsovereenkomst bepaalde duur van min. 1 jaar.

I. Functie specifieke info
Als zorgkundige staat u in voor de dagelijkse verzorging van de residenten in ons
woonzorgcentrum en voert zorgkundige handelingen uit waarbij de residenten op de eerste
plaats staan. U ondersteunt de verpleegkundigen in hun dagdagelijkse activiteiten
U hebt aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van
elke resident, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.
U zorgt voor het optimaal welzijn en welbehagen van de residenten zodat ze zich thuis kunnen
voelen binnen het WZC.
II. Voorwaarden voor aanwerving
Om in aanmerking te komen voor de functie van verpleegkundige dient u aan de volgende
voorwaarden te voldoen:
Algemene toelatingsvoorwaarden:
1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend
gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister;
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Algemene aanwervingsvoorwaarden:
4. voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen
in bestuurszaken, gecoördineerd op 18/07/1966;
5. slagen voor de selectie.

Diplomavereiste:
− Houder zijn van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een
diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO
of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting
en
− beschikken over het visum van zorgkundige.
Laatstejaarsstudenten in één van deze richtingen komen in aanmerking indien de student kan
aantonen dat het einddiploma binnen een termijn van drie maanden kan behaald worden.
Om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure moet een kopie van uw diploma of een
attest dat u laatstejaarsstudent bent ingediend worden bij sollicitatie.
Op het ogenblik van indiensttreding moet aan alle voorwaarden voor aanwerving zijn voldaan.

III. Selectieprocedure (aanwerving)
De selectie toetst de bekwaamheid van de kandidaten voor de functie en bestaat uit een
mondeling gedeelte:
•

Via een interview worden de competenties (vaardigheden, kennis en attitudes) zoals deze
opgenomen zijn in de functiebeschrijving beoordeeld. Er wordt gepeild naar de motivatie
en interesse in de functie-inhoud.

•

Als kandidaat wordt u eveneens geconfronteerd met één of meerdere situaties die verband
houden met de dienst of die zich tijdens de uitoefening van de functie kunnen voordoen.

IV. Samenstelling selectiecommissie
De selectie gebeurt door een selectiecommissie die samengesteld is uit minstens twee interne
deskundigen. De selectiecommissie maakt een verslag op met betrekking tot de geschiktheid of
ongeschiktheid van de kandidaat.

V. Selectieprocedure
De selectie gaat door op uitnodiging in de vergaderzaal van WZC Riethove, Ettelgemsestraat
26 8460 Oudenburg.
Wie zich kandidaat stelt, wordt uitgenodigd voor deelname aan de selectieprocedure. De datum
en het tijdstip van de selectie worden vastgelegd in onderling overleg met de kandidaat.
De uitnodiging ter bevestiging van deelname wordt via e-mail verstuurd (indien de kandidaat
over een e-mail beschikt) of via de post.
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VI. Verloning
Hierna vindt u de desbetreffende salarisschaal C1-C2 aan index 100 % van toepassing op
zorgkundigen. De huidige index bedraagt 170,69 %
salarisschalen
Minimum
Maximum
Verhoging

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

C1

C2

13.550
21.950
1x1x600
1x2x600
1x2x550
8x2x600
1x2x550
1x2x600
1x2x700

14.250
22.800
1x1x550
9x2x600
1x2x550
2x2x600
1x2x850

13.550
14.150
14.150
14.750
14.750
15.300
15.300
15.900
15.900
16.500
16.500
17.100
17.100
17.700
17.700
18.300
18.300
18.900
18.900
19.500
19.500
20.100
20.100
20.650
20.650
21.250
21.250
21.950

14.250
14.800
14.800
15.400
15.400
16.000
16.000
16.600
16.600
17.200
17.200
17.800
17.800
18.400
18.400
19.000
19.000
19.600
19.600
20.200
20.200
20.750
20.750
21.350
21.350
21.950
21.950
22.800
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De loonschalen C1-C2 zijn niet geindexeerd. De huidige index bedraagt 170,69 %.
Basisbezoldiging:
Om uw bruto maandloon te bekomen dient volgende berekening te gebeuren:
basisjaarbedrag loonschaal C1 x 170,69% (index) = bruto maandloon
12

 Het bruto maandloon in de C1 schaal zonder anciënniteit (= trap 0)
bedraagt: 1.927,38 EUR (13.550 EUR * 170,69 %/12).
Anciënniteit:
Welke anciënniteit kan in rekening gebracht worden:
- de openbare sector: de werkelijke diensten in statutair of contractueel verband
- de privé-sector/zelfstandige: alle relevante anciënniteit met een maximum van 6 jaar
- bij 4 jaar anciënniteit kan men onmiddellijk in de C2-loonschaal instappen.
 Het bruto maandloon in de C2-schaal met max. 6 jaar meeneembare anciënniteit (= trap 6)
bedraagt: 2.275,87 EUR (16.000 EUR * 170,69%/12)
Bijkomende voordelen:
- fietsvergoeding
- maaltijdcheques à 6,00 EUR
- permanente vorming
- gemeenschappelijke sociale dienst
Een loonsimulatie kan via e-mail aangevraagd worden op de Dienst Personeel en
Administratie: personeelsdienst@ocmw-oudenburg.be

VII.

Kandidatuur

Uw kandidatuur, vergezeld van een uitgebreid CV, een afschrift van het vereiste diploma en uw
visum van zorgkundige of een attest van school (= laatstejaarsstudent) dient uiterlijk toe te komen
tegen uiterlijk 7 augustus 2019 bij het OCMW
via de post:
OCMW OUDENBURG
Ettelgemsestraat 18
8460 Oudenburg
of via e-mail:
personeelsdienst@ocmw-oudenburg.be.

VIII. Bijkomende informatie
Bijkomende informatie is te bekomen bij
mevr. Mieke Van Poucke, verantwoordelijke personeel en administratie.
 059 34 02 24
 personeelsdienst@ocmw-oudenburg.be
mevr. Erna Galle, directeur WZC Riethove.
 059 34 02 31
 erna.galle@ocmw-oudenburg.be
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FUNCTIEBESCHRIJVING
graad:
schaal:
dienst:

zorgkundige
C1-C2
verzorging - WZC Riethove

A. Doel van de functie
De zorgkundige staat mee in voor het creëren van een thuisvervangende omgeving voor de
residenten door het verlenen van optimale hulp en verzorging. Hij/zij stemt het eigen doen en
denken af op de belevingswereld van de residenten en biedt hen respect, veiligheid en
geborgenheid.

B. Algemene situering
plaats in de organisatie:
• staat onder leiding van de hoofdverpleegkundige
• werkt nauw samen met de verschillende disciplines in het woonzorgcentrum

C. Functie-inhoud
Verzorgende en zorgondersteunende taken
• uitvoeren van hygiënische zorgen conform het zorgenplan;
• zorg dragen voor de kledij, individuele hulpmiddelen en persoonlijke bezittingen van de
resident;
• hulp verlenen bij de handelingen van het dagelijks leven en zo het behoud van de
zelfredzaamheid en mobiliteit stimuleren;
• toezien op het fysisch comfort en de veiligheid van de residenten;
• kameroproepen beantwoorden;
• het toedienen van orale medicatie onder het rechtstreeks toezicht van een
verpleegkundige;
• ondersteunen van vrijetijds- en animatieactiviteiten door het aannemen van een
animatieve grondhouding;
• zorgen voor het emotioneel welzijn van de resident mede door het opbouwen van een
vertrouwensrelatie;
• het uitvoeren van de wettelijk toegelaten verpleegkundige handelingen onder toezicht
van een verpleegkundige;
Overleg en rapporteren
• uitvoeren van schriftelijke registraties (parameters, dag-nachtverslag,…);
• gebruik maken van de computerpakketten die in het WZC worden gebruikt of bereid
zijn deze aan te leren;
• verslagen lezen;
• actief deelnemen aan teamvergaderingen;
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•
•
•
•
•

deelnemen aan de dienstoverdracht;
signaleren en rapporteren van veranderingen bij een resident;
verwelkomen en opvangen van familie en bezoekers;
opvang klachten en suggesties volgens klachtenprocedure;
constructief samenwerken met de collega’s van de verschillende diensten;

Verruimende bepalingen
• hulp bieden bij collega’s op andere afdeling rekening houdend met de noodwendigheid
of op vraag van de hoofdverpleegkundige;
• begeleiden van stagiairs;
• bereid zijn tot permanente bijscholing;
• instaan voor de zorg voor materiaal;

D. Functieprofiel
kennis
•
•
•
•

grondige kennis van basisverzorging van de oudere zorgvrager;
kennis van de psychologie van de oudere zorgvrager;
kennis van EHBO;
basiskennis van de functie en de werking van de diensten van het OCMW en het
woonzorgcentrum in het bijzonder;

vaardigheden
• zelfstandig taken kunnen afwerken en beslissingen kunnen nemen;
• objectief en gericht kunnen rapporteren;
• empatisch en assertief kunnen omgaan met de valide, invalide of demente residenten en
hun familie;
• kunnen werken in teamverband en constructief bijdragen aan de teamgeest;
attitude
• professionele betrokkenheid bij de resident en bij het leven in het WZC;
• openheid t.a.v. de residenten en familie, collega’s, directie en beleid;
• zin voor orde, netheid en hygiëne;
• respect voor het beroepsgeheim;
• kwaliteitsgerichte en klantgerichte instelling;
• verantwoordelijkheidszin;
• correctheid en nauwkeurigheid;
• creativiteit, flexibiliteit en zin voor initiatief;
• respect voor timing en afspraken;
• doorzettingsvermogen;
• bereidheid tot permanente bijscholing;
• stressbestendig;
• verzorgd voorkomen en taalgebruik;
Deze functiebeschrijving en profielbeschrijving zijn niet beperkend en kunnen ten alle tijde worden aangepast aan
nieuwe evoluties of organisatorische accenten binnen het OCMW.
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