OCMW-Vereniging van publiek recht

De regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg
WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT
zoekt
VERZORGENDEN
voor dienstverlening in onze verschillende regio’s
Oproep tot deelname aan het examen op 28 juni 2018
Onmiddellijke indiensttreding én aanleg van een wervingsreserve

Wie zijn wij ?
Onze OCMW-vereniging organiseert de gezinszorg voor 15 OCMW’s in het Westen van de
provincie Vlaams-Brabant en in Geraardsbergen
Onze werkregio’s :
Geraardsbergen/ Ternat-Lennik-Dilbeek/ Galmaarden-Herne-Pepingen/
Machelen-Kampenhout-Steenokkerzeel/Meise- Kapelle-op-den-Bos/
Hoeilaart-Overijse/Kraainem/Linkebeek

Wat houdt de job in?
Als verzorgende sta je in voor de verzorging en hulp bij zorgbehoevende mensen thuis.
Huishoudelijke taken zoals koken, wassen, strijken, poetsen en boodschappen doen
behoren eveneens tot je dagelijkse taken.
Je wordt daarbij ondersteund door een sectorverantwoordelijke en een administratief
team.

Ben jij de persoon die we zoeken?








Je bent in het bezit van het vereiste diploma of getuigschrift om als verzorgende
tewerkgesteld te worden
Ervaring is een pluspunt, geen vereiste
Je bent sociaalvoelend, klantvriendelijk, flexibel en verantwoordelijk
Je kan zelfstandig werken en je werk goed organiseren
Je kan je gemakkelijk verplaatsen in de regio (eigen wagen is vereist)
Je bent enthousiast, gemotiveerd, stipt en nauwkeurig
Afhankelijk van de regio zijn we op zoek naar mensen die onmiddellijk in dienst kunnen
treden. Geslaagd maar toch niet onmiddellijk aangeworven ? We leggen een
wervingsreserve aan die twee jaar geldig blijft.

Wat bieden we jou?









Een fijne werksfeer in een beroep met toekomst
Voltijds contract van bepaalde duur (38u/week) maar een deeltijds contract is
bespreekbaar
Na het slagen in een examen (schriftelijk en mondeling)op 28 juni 2018 in functie van
de dienstnoden mogelijkheid tot een contract voor onbepaalde duur.
Een correcte verloning volgens de wettelijke barema’s C1-C2, haard- of
standplaatsvergoeding
een eindejaarspremie
Maaltijdcheques 7,5 €/gewerkte dag
Hospitalisatieverzekering
Omniumverzekering en kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen
(0,349 €/km)

Hoe inschrijven ?
Zend ons vóór 21 juni 2018 je CV, kopie van je diploma en motivatiebrief per mail naar
rwauters@welzijnskoepelwb.be of per brief .
Contactpersoon : Raïssa Wauters, coördinator dienst gezinszorg en aanvullende
thuiszorg, Welzijnskoepel West-Brabant, Statiestraat 156, 1740 Ternat

Heb je nog vragen?
Aarzel dan niet om ons te contacteren op bovenstaand mailadres of op 02 568 09 92

