
 
 

     
 

Rue du Curé 35 – 1190 Bruxelles  
Tel. 02/349.63.00 – Fax 02/349.63.47 

 

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST 
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST 

  

VERPLEGER (M/V/X) 
Vervangingscontract  

Voltijds 

 
Het OCMW van Vorst zoekt voor zijn Huis van het leven (RH/RVT) Val des Roses voltijdse Verplegers 
(M/V/X). 
 
 

OPDRACHT 
 
De taak van de verpleger bestaat erin de inwoners de best mogelijke levensomstandigheden te bieden, door 
zich in te zetten voor het behoud van de menselijke dimensie en door de waarden te delen die ten grondslag 
liggen aan de Instelling en het levensproject: respect hebben voor de waardigheid van elke inwoner en zich 
aanpassen aan het ritme, de behoeften en de verwachtingen van het individu.  
 
 

OPDRACHT VAN DE INSTELLING 
 
Val des Roses is het huis van het leven van het OCMW van Vorst. De Instelling heeft een opnamecapaciteit 
van 160 bedden, die ingedeeld zijn volgens het type 'rusthuis' en 'rust- en verzorgingstehuis'. Er wordt 
bijzondere aandacht besteed aan verwarde inwoners, die worden opgevangen in kleine, speciaal 
aangepaste leefgroepen. 
 
Omdat we het welzijn van senioren willen verbeteren en ieders levenskwaliteit willen behouden, werken 
we met de bejaarden een levensproject uit met aandacht voor hun burgerschap. 
 
Onze inwoners moeten zeggenschap blijven hebben in aangelegenheden waarbij zij betrokken zijn. Deze 
gepersonaliseerde aanpak legt een bijzondere nadruk op het respect van de filosofische, culturele en sociale 
diversiteit. 
 
Val des Roses stelt verschillende diensten ter beschikking verzorgd door verplegend personeel en 
zorghulpen, fysiotherapeuten, een logopediste, ergotherapeuten, een psychosociale dienst, een 
coördinerend arts, een referentiepersoon voor desoriëntatie, leefgroep coördinatoren, animators, en een 
technische en logistieke dienst. 
 
 

FUNCTIEPROFIEL 
 

A. TAKEN 

 
VERPLEEGKUNDIGE ZORGEN 

 
• Verstrekking en follow-up van verpleegkundige zorgen  
• Voorbereiding, controle en toediening van geneesmiddelen 
• Overleg en follow-up met de behandelende artsen 
• Samenwerking met het multidisciplinaire team voor de ontwikkeling van algemene individuele 

zorg- en begeleidingsprojecten  



 
 

     
 

Rue du Curé 35 – 1190 Bruxelles  
Tel. 02/349.63.00 – Fax 02/349.63.47 

 

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST 
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST 

 
EN OOK: 
 

 
AUTONOMIE EN ONAFHANKELIJKHEID VAN DE INWONER  
 
• Zorgverlening op het ritme van de persoon (mensgerichte, relationele zorgverlening, enz.) 
• Bevordering van de autonomie van de inwoners: zeggenschap op alle gebieden van het leven 
• Toezicht op het welzijn van de inwoners (gezonde levensstijl, evenwichtige voeding, ...) 

 
 

LEGGEN VAN CONTACTEN 
 
• Deelname aan de teamvergaderingen en samenwerking met de diensten van het rusthuis. 
• Tenuitvoerlegging van het levensproject van de leefgroep.  

 
 

VEREISTE KWALITEITEN VOOR DE FUNCTIE 
 

• In het bezit zijn van een bachelor verpleegkunde, of een diploma gebrevetteerd verpleegkundige 
met beproefde ervaring in het vak. 

• Minstens 3 jaar ervaring in een rust- en verzorgingstehuis of ziekenhuis; 
• Talen: Frans/Nederlands 
• Analytische geest, zin voor organisatie en aanpassingsvermogen 
• Teamplayer 
• Stiptheid en autonomie 
• Een doelgerichte en effectieve communicator 
• Geeft blijk van empathie en luisterbereidheid 
• Naleving van het beroepsgeheim 
• Zin voor initiatief 

 
 
 

INFORMATIE OVER DE VACATURE 
 

• Type van contract: Vervangingscontract  
• Dienstverband: Voltijds  
• Indiensttreding: Onmiddellijk 
• Kosten van het openbaar vervoer volledig terugbetaald 
• Maaltijdcheques 
• Aantrekkelijke verlofregeling (overheidssector) 
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WERVINGSPROCEDURE 
 

Uw dossier moet volgende documenten bevatten: 
- Een motivatiebrief 
- Een CV 
- Een kopie van uw diploma 
- Een kopie van uw identiteitskaart 
 
Onvolledige dossiers worden niet in aanmerking genomen. 
 
Stuur uw sollicitatiedossier naar het OCMW van Vorst, ter attentie van Dienst Human Resources, 
ENKEL PER E-MAIL: recrutementcpas@cpas1190.brussels, met in de onderwerpregel de volgende 
referentie : 04VDR/Infirmier/2022 
 
De kandidatuurstelling wordt afgesloten op : 20/05/2022 om middennacht. 
 
Kandidaten geselecteerd na een eerste selectie op basis van cv's worden op het 1ste juni 2022 
uitgenodigd voor de rekruteringstests. 
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