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OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST

Gezinshulp
Vervangingscontract van onbepaalde duur - Voltijds
Vervangingscontract van onbepaalde duur – Halftijds
Het OCMW van Vorst werft met een voltijds vervangingscontract van onbepaalde duur een Gezinshulp
en met een halftijds vervangingscontract van onbepaalde duur een Gezinshulp aan om de gebruikers
te begeleiden binnen zijn dienst Thuis blijven wonen.
Het OCMW van Vorst biedt U de kans te evolueren binnen een dynamisch bestuur waar het sociale
beleid gericht is op preventief werken en begeleiding veeleer dan op controle.
Taken
De personen helpen en begeleiden, indien mogelijk op participatieve wijze, bij alle dagelijkse
handelingen die ze niet of niet meer zelf kunnen uitvoeren.
Verantwoordelijkheidsgebieden
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

de gebruiker helpen bij de dagelijkse handelingen;
de gebruiker helpen bij de dagelijkse verzorging, met uitzondering van de medische zorgen;
de regels inzake hygiëne en voeding toepassen;
op de hoogte zijn van de mensen die geholpen worden en van de ziekten;
de huishoudelijke taken uitvoeren;
de gebruiker begeleiden tijdens uitstapjes;
de verantwoordelijke inlichten over mogelijke problemen die bij de gebruikers thuis worden
vastgesteld (risico op een ongeval, ziekte ...);
de gebruiker helpen bij de verschillende administratieve verplichtingen;
op de hoogte zijn van de sociale voorzieningen;
de deontologie van het beroep respecteren;
in staat zijn om een hulprelatie op te bouwen;
een preventieve rol spelen.

Vereiste kwaliteiten
•
•
•
•
•
•

in staat zijn om het werk structureren;
de eigen emoties beheersen;
samenwerken;
luisterbereid zijn;
met integriteit en professionalisme te werk gaan;
zich aanpassen.

Vereiste competenties:
In het bezit zijn van een bekwaamheidsattest waaruit blijkt dat u een van de door de reglementering
erkende opleidingen hebt gevolgd, met name:
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Voor diploma's uitgereikt vóór 2009:









familiale en sanitaire help(st)er
assistent geriatrie
polyvalente help(st)er voor dienstverlening aan huis en in groep
kinderverzorgster
verpleegaspirant
kinderopvoeding
jeugdwerker
gezinshulp

Voor diploma's uitgereikt na 2009:






zorgkundige
kinderverzorgster
verpleegaspirant
gezinshulp
hulpverlener voor kinderen



U bent tweetalig Frans/Nederlands.

Wij bieden:






een werkrooster van 36 uur/week (vrijdagnamiddag vrij);
een loonbarema – Niveau D;
een erkenning van de anciënniteit in de particuliere en/of publieke sector;
een vormingsplan;
100% betaling van de verplaatsingskosten met de trein, de MIVB, + een fietsvergoeding.

Aanwervingsmodaliteit
Kandidatuur (CV, SOLLICITATIBRIEF en KOPIE VAN DIPLOMA) vóór 15 oktober 2018 PER E-MAIL
versturen naar: tamig.godochian@publilink.be
Kandidaten/-tes die na een eerste selectie op basis van de CV's weerhouden zijn, worden uitgenodigd
voor een gesprek op 25/10/2018.
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