Informatiebundel
aanwerving paramedicus
(bewegingstherapeut, kinesitherapeut, ergotherapeut) (M/V/X)
WZC Riethove
(loonschaal BV1 – BV3)

Hieronder vind je bijkomende informatie betreffende de selectieprocedure, de functiebeschrijving en de
aanwervingsvoorwaarden.

Functiespecifieke info
Om de kwaliteitsvolle zorg te kunnen blijven garanderen in het woonzorgcentrum wordt het Team Paramedici
uitgebreid. WZC Riethove is op zoek naar een bewegingstherapeut, kinesitherapeut of ergotherapeut ter
ondersteuning van het Team Paramedici en het Team Verpleging en Verzorging.
De betrekking wordt deeltijds of voltijds opengesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
In samenwerking met de andere disciplines binnen het woonzorgcentrum draag je als paramedicus bij tot het
optimaal functioneren van de bewoner in zijn dagelijkse woon- en zorgomgeving.
Je begeleidt de bewoners in hun fysieke, mentale en sociale functies en hun activiteiten van het dagelijkse
leven, gericht op het behouden van hun bestaande graad van zelfstandigheid en geeft hen de kans om zich
maximaal te ontplooien.
Je hebt een actieve inbreng in het multidisciplinair team en vult het bewonersdossier aan vanuit je eigen
specialisatie. Je zal advies geven over vragen i.v.m. de omkadering van en de zorg die gegeven wordt aan
personen die lijden aan dementie en hun omgeving.
Je hebt een grote zin voor verantwoordelijkheid en bent flexibel ingesteld. Je kan zelfstandig en
oplossingsgericht werken, werkt vlot in een team en bent sterk communicatief.
Je bent gedreven en wenst je dagdagelijks in te zetten voor de beste dienstverlening aan de bewoners.

Voorwaarden voor aanwerving
Om in aanmerking te komen voor de functie dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:
−
−
−
−
−
−

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 van maximum 3 maanden oud.
De burgerlijke en politieke rechten genieten.
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.
Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
Voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is.
Slagen voor de selectieprocedure.

Diplomavereiste:
− Houder zijn van een graduaat of bachelor ergotherapie
− Houder zijn van een graduaat of licentiaat of master kinesitherapie
− Houder zijn van een graduaat of bachelor of licentiaat of master in de pedagogie of orthopedagogiek
− Houder zijn van een graduaat of bachelor of post-graduaat of master in de psychomotoriek.
Laatstejaarsstudenten komen ook in aanmerking indien je als student kan aantonen dat het einddiploma
binnen een termijn van drie maanden kan behaald worden.
Jouw curriculum vitae met motivatiebrief, een kopie van je diploma of een attest dat je laatstejaars student
bent moet worden ingediend vóór het afsluiten van de inschrijvingsperiode om te kunnen deelnemen aan de
selectieprocedure.
Op het ogenblik van indiensttreding moet aan alle voorwaarden voor aanwerving zijn voldaan.

Selectieprogramma (aanwerving)
De selectie toetst de bekwaamheid van de kandidaten voor de functie en bestaat uit 2 onderdelen die
achtereenvolgens, op dezelfde dag, worden afgelegd:
Tijdens het schriftelijk gedeelte wordt gepeild naar de kennis en het inzicht in de functie. Hierbij worden één of
meerdere situaties voorgelegd die zich tijdens de uitoefening van de functie kunnen voordoen.
Tijdens het mondeling gedeelte worden de competenties (vaardigheden, kennis en attitudes) die belangrijk zijn
voor de uitvoering van de functie en zoals opgenomen in de functiebeschrijving beoordeeld. Er wordt gepeild
naar de motivatie en interesse voor de functie-inhoud.
Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op elk gedeelte afzonderlijk en 60 % op
het geheel. De selectiecommissie staat in voor de exacte puntenverdeling over de diverse onderdelen van het
schriftelijk en mondeling gedeelte.

Samenstelling selectiecommissie
De selectie toetst de bekwaamheid van de kandidaten voor de functie en gebeurt door een selectiecommissie,
die samengesteld is uit drie deskundigen.
De voorzitter van de selectiecommissie wordt bijgestaan door een secretaris die niet deelneemt aan de
eigenlijke selectieactiviteiten en aan de beoordeling van de kandidaten.
De mogelijkheid bestaat dat OCMW-raadsleden en/of een vakbondsafgevaardigde(n) zich tijdens de
selectieproeven komen vergewissen van de objectiviteit van de selectieprocedure. Zij zijn enkel aanwezig als
waarnemer en mogen zich niet mengen in de vraagstelling. Ook mogen zij niet aanwezig zijn bij de deliberatie
door de selectiecommissie.

Data selectieprocedure
De selectie gaat door op uitnodiging in de vergaderzaal van het lokaal dienstencentrum Biezenbilk,
Ettelgemsestraat 24 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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Salarisgegevens
Op deze functie zijn de salarisschalen voor lokale besturen BV1-BV3 van toepassing.
salaris
schalen

BV1

BV2

BV3

Minimum

17.450

18.950

19.650

Maximum

23.450

26.550

29.250

0

17.450

18.950

19.650

1

17.900

19.600

20.450

2

17.900

19.600

20.450

3

18.400

20.200

21.250

4

18.400

20.200

21.250

5

18.900

20.800

22.050

6

18.900

20.800

22.050

7

19.400

21.450

22.850

8

19.400

21.450

22.850

9

19.900

22.050

23.600

10

19.900

22.050

23.600

11

20.400

22.700

24.400

12

20.400

22.700

24.400

13

20.900

23.300

25.200

14

20.900

23.300

25.200

15

21.400

23.900

26.000

16

21.400

23.900

26.000

17

21.900

24.450

26.800

18

21.900

24.450

26.800

19

22.400

25.150

27.600

20

22.400

25.150

27.600

21

22.900

25.800

28.400

22

22.900

25.800

28.400

23

23.450

26.550

29.250

Nadat 4 jaar schaalanciënniteit in BV1 werd verworven, is doorstroming naar BV2 mogelijk op basis van een
gunstige evaluatie. Doorstroming naar BV3 is mogelijk na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in BV1 en
BV2 en een gunstig evaluatieresultaat.
Basisbezoldiging:
De bedragen uit de tabellen zijn niet geïndexeerd. De huidige index bedraagt 177,58 %. Om je loon te berekenen
neem je de salarisschaal en je past daar de index op toe.
Het minimum bruto aanvangsloon bij een voltijdse tewerkstelling (38/38) in de BV1 schaal zonder
anciënniteit (= trap 0) bedraagt: 17.450 EUR * 177,58 % = 30.987,71 EUR/jaar of 2.582,31 EUR/maand.
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Werkelijke diensten in statutair of contractueel dienstverband bij een overheid komen in aanmerking voor de
opbouw van geldelijke anciënniteit en schaalanciënniteit.
Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen in aanmerking genomen worden op
voorwaarde dat die beroepservaring rechtstreeks relevant is voor de uitoefening van de functie, met een
maximum van 6 jaar voor de opbouw van geldelijke anciënniteit en schaalanciënniteit.
Bij bv. 6 jaar aantoonbare beroepsrelevante anciënniteit bekomt men bij een voltijdse tewerkstelling (38/38)
volgend bruto aanvangsloon (= BV2 schaal met anciënniteit 6 jaar = trap 6): 20.800 EUR * 177,58 % = 36.936.64
EUR/jaar of 3.078,05 EUR/maand.
Een loonsimulatie kan via e-mail aangevraagd worden bij het Team Personeel
personeelsdienst@oudenburg.be.

Wat bieden wij jou aan?
−
−
−
−
−
−
−

maaltijdcheques van € 7,5 per gewerkte dag van 7 u 36 min
gratis hospitalisatieverzekering
fietsvergoeding
uitgebreide vormingsmogelijkheden
extra pensioenvoorzieningen (tweede pensioenpijler)
Interessant verlofstelsel: 26 dagen op jaarbasis
aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart PlusPas

Kandidatuurstelling
Je kan je inschrijven voor deze selectieprocedure door jouw gemotiveerde sollicitatiebrief, vergezeld van jouw
curriculum vitae, een kopie van je diploma (of een attest dat je laatstejaars student bent), indien van toepassing
een kopie van je visum houdende de toelating om het beroep van ergotherapeut of kinesitherapeut uit te
oefenen te versturen:
- bij voorkeur per e-mail aan vacatures@oudenburg.be
- per post aan OCMW Oudenburg, t.a.v. Personeelsdienst, Weststraat 24 – 8460 Oudenburg
en dit ten laatste op 4 februari 2022.
Enkel kandidaatstellingen met een volledig dossier worden aanvaard tot de selectieprocedure.

Bijkomende informatie
Bijkomende informatie kan je bekomen bij
het Team Personeel:
 059 56 84 64  personeelsdienst@oudenburg.be
of bij
Erna Galle, directeur woonzorgcentrum Riethove
 059 34 02 31  erna.galle@ocmw-oudenburg.be

Stad en OCMW Oudenburg zetten zich in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten
van ons personeel achten wij belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap of afkomst.
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FUNCTIEBESCHRIJVING
Functie:

Reactivatiecoach/bewegingstherapeut

Team:

Residentiële Zorg (WZC Riethove)

Subteam:

Paramedici

Schaal:

BV1-BV3

Doel van de functie
Als reactivatiecoach/bewegingstherapeut sta je, vanuit je eigen specialisatie, in voor het begeleiden van de
bewoners in het kader van hun individuele en globale behandeling teneinde hun fysiek en psychosociaal
welbevinden op te volgen, te ondersteunen en te verbeteren.
Je hebt als doel de bewoners alle kansen te geven om hun mentale, fysische en sociale mogelijkheden (terug)
maximaal te benutten en te ontplooien en om zich (terug) te kunnen oriënteren in de tijd en hun sociale
omgeving.

Algemene situering
De reactivatiecoach/bewegingstherapeut werkt onder de directe leiding van de WZC-directeur, maar
rapporteert eveneens aan de hoofdverpleegkundige(n).
De reactivatiecoach/bewegingstherapeut werkt nauw samen met alle andere disciplines binnen het
woonzorgcentrum.

Functie-inhoud
De bewoners in staat stellen hun mentale, fysische en sociale mogelijkheden maximaal te ontplooien en
hun zelfredzaamheid te optimaliseren door onder meer:
• het organiseren van bewegings- en lichaamsgerichte activiteiten met specifieke therapeutische
doelstellingen om naast de fysieke de sociale vaardigheden van de bewoners te stimuleren
• het observeren van de individuele mogelijkheden van de bewoner en deze bevindingen en eventuele
problemen aanbrengen in het multidisciplinair overleg in functie van het opstellen en opvolgen van het
individueel begeleidingsplan.
• het signaleren van specifieke noden en behoeften van de bewoner aan andere betrokken diensten of
disciplines
• het optimaliseren van therapieën op basis van de evoluties binnen het vakterrein
Begeleider en vertrouwenspersoon zijn voor de bewoners, door onder meer:
• het scheppen van een aangenaam leefklimaat, waarin de bewoner zich thuis kan voelen
• het maximaal betrekken van familie en betekenisvolle personen voor de bewoner
• het aanbieden van handelingen die contactbevorderend zijn
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Actieve deelname aan het multidisciplinair team door onder meer:
• het actief participeren aan en integreren in het KEA-team
• het doorgeven van nuttige kennis tijdens het overlegmoment met het zorgteam en evaluatie bij
bewonersbesprekingen
• het bijwonen van multidisciplinair overleg
• zo nodig hulp bieden bij het zorgteam, animatieteam in crisissituaties of bij noodzaak
• het samenwerken met de kinesitherapeut, voor positionering en andere aspecten van beweging of
fysische aspecten
Adviseren en communiceren door onder meer:
• het geven van advies en het aanbieden van vorming aan de andere zorgactoren in verband met
paramedische zorgtaken
• het formuleren van voorstellen i.v.m. nieuwe trends en stromingen binnen de ouderenzorg
• het maximaal betrekken van familie en voor de bewoners belangrijke personen bij het dagelijks leven in
het woonzorgcentrum
• het signaleren van specifieke noden en behoeften van bewoners
• het signaleren van noden, behoeften en tekorten in de hulpverlening, vastgesteld tijdens het werken met
bewoners
Instaan voor correcte en klantvriendelijke communicatie door onder meer:
• het informeren van klanten (zowel intern als extern) en hun vragen beantwoorden, rekening houdend
met de deontologie
• het correct doorverwijzen van klanten (zowel intern als extern)
Verruimende bepalingen:
• spontaan hulp bieden aan het verplegend en verzorgend personeel in piekmomenten
• uitvoeren van speciale opdrachten opgedragen door de hoofdverpleegkundige en directie
• bereid zijn tot het volgen van relevante vormingen
• gericht zijn op het bevorderen van kwaliteit (correctheid, volledigheid en tijdigheid) bij de uitvoering
van het takenpakket.
• vanuit het dagelijkse werk conclusies trekken en meedenken aan verbeterprocessen.
Uit deze functiebeschrijving vloeit voort dat flexibiliteit t.a.v. de werkuren een belangrijke vereiste is.
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Functieprofiel
Kennis
•
•
•
•
•
•
•

grondige kennis van rehabilitatie-technieken en handvaardigheidstechnieken
kennis van geriatrie en specifieke ziektebeelden
kennis van de belangrijkste therapiemodellen in inzichten m.b.t. de menselijke levensloop
kennis EHBO
basiskennis medicatie
basiskennis informatica
basiskennis van de functie en de werking van de diensten van het OCMW en het woonzorgcentrum in
het bijzonder

Vaardigheden
• een voorbeeld in omgang, begeleiding en zorg van ouderen
• zelfstandig werken
• positieve en opbouwende ingesteldheid
• over een goed waarnemingsvermogen beschikken
• projectmatig werken
• sociaal en communicatief vaardig
• constructief omgaan met klachten en kritiek
• ordelijk en overzichtelijk rapporteren
Attitude
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

goede sociale vaardigheden en psychologisch inzicht
bereid zijn om verworven vaardigheden te hanteren en verder te ontwikkelen
loyaal t.o.v. het beleid
discreet en eerlijk
planmatig en gestructureerd werken
open houding t.a.v. de bewoners en familie, collega’s, directie en beleid
respect voor het beroepsgeheim
kwaliteitsgerichte ingesteldheid
verantwoordelijkheidszin
nauwkeurig werken
creatief, flexibel en neemt initiatief
respect voor timing en afspraken
doorzettingsvermogen
stressbestendig
voldoende assertief

Deze functiebeschrijving en profielbeschrijving zijn niet beperkend en kunnen ten alle tijde worden aangepast aan nieuwe evoluties of organisatorische
accenten binnen het lokaal bestuur Oudenburg.
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FUNCTIEBESCHRIJVING
Functie:

Kinesitherapeut

Team:

Residentiële Zorg (WZC Riethove)

Subteam:

Paramedici

Schaal:

BV1-BV3

Doel van de functie
Als kinesitherapeut sta je in voor de algemene kinesitherapeutische handelingen en de begeleiding van de
(minder)valide en dementerende bewoners in ons woonzorgcentrum.
Je hebt als doel de bewoners alle kansen te geven om hun lichamelijke en psychomotorische mogelijkheden te
verbeteren of (terug) maximaal te benutten en te ontplooien en om ze (terug) in staat te stellen zo mobiel en
zelfredzaam mogelijk te leven.

Algemene situering
De kinesitherapeut werkt onder de directe leiding van de WZC-directeur, maar rapporteert eveneens aan de
hoofdverpleegkundige(n).
De kinesitherapeut werkt nauw samen met alle andere disciplines binnen het woonzorgcentrum.

Functie-inhoud
Bewaken en onderhouden van de fysieke mogelijkheden en de zelfstandigheid van de bewoners door het
geven van kinesitherapie aangepast aan hun fysieke toestand en hun noden.
Dit omvat o.m. volgende taken:
• inschatten van de mogelijkheden van de bewoners
• opmaken van een kinedossier en invullen van de kinesitherapeutische informatie in het integrale
zorgdossier
• voorstellen en na doktersadvies uitvoeren van aangepaste behandelingstechnieken en –oefeningen,
rekening houdend met de individuele toestand en de beperkingen van de bewoner
• luisteren naar en bespreken van de diverse problemen van de bewoner, door gesprek en aandacht voor
niet-fysische behoeften en noden
• technische hulpmiddelen en mobiliteitsmiddelen beschikbaar stellen aan de bewoner
• samen met collega’s verpleegkundigen, zorgkundigen en ergotherapeuten zorgen voor het meest optimale
lig- en zitcomfort van de zorgbehoevende bewoners.
• ondersteuning bieden bij diverse andere zorgondersteunende taken
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Vlot samenwerken met collega’s met als belangrijkste doelstelling een optimale zorg voor de bewoners
en het welzijn van de bewoners
• signaleren van specifieke noden en behoeften van bewoners aan andere betrokken diensten
(verpleegkundigen, zorgkundigen, ergo, animatie,…)
• actief participeren aan het KEA-team
• doorgeven van nuttige kennis tijdens het overlegmoment met het zorgteam en evaluatie bij
bewonersbesprekingen
• bijwonen van multidisciplinair overleg
• zo nodig hulp bieden bij het zorgteam, animatieteam in crisissituaties of bij tijdelijke werktoename
Ondersteunen van zorgkundigen en verpleegkundigen met als doel ergonomisch te werken
• coachen van collega’s bij het gebruik van juiste tiltechnieken en hulpmiddelen
• informeren en begeleiden in het gebruik van actieve en passieve tilliften
Adviseren en communiceren
• formuleren van voorstellen ivm nieuwe trends en stromingen binnen de ouderenzorg
• signaleren van specifieke noden en behoeften van bewoners
• verstrekken van nuttige informatie omtrent de problemen die zich (kunnen) voordoen bij de
behandeling van de bewoners
• signaleren van noden, behoeften en tekorten in de hulpverlening, vastgesteld tijdens het werken met
bewoners
• het voorzien van aangepaste hulpmiddelen (zitkussens, rolwagens e.d.) om het comfort van de
bewoners te verbeteren
• actief deelnemen en adviseren bij het uitwerken van kwaliteitsprocedures
Verruimende bepalingen:
• spontaan hulp bieden aan het verplegend en verzorgend personeel in piekmomenten
• uitvoeren van speciale opdrachten opgedragen door de hoofdverpleegkundige en directie
• bereid zijn tot het volgen van relevante vormingen
• gericht zijn op het bevorderen van kwaliteit (correctheid, volledigheid en tijdigheid) bij de uitvoering
van het takenpakket.
• vanuit het dagelijkse werk conclusies trekken en meedenken aan verbeterprocessen.
Uit deze functiebeschrijving vloeit voort dat flexibiliteit t.a.v. de werkuren een belangrijke vereiste is.
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Functieprofiel
Kennis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

grondige kennis van kinesitherapeutische technieken en behandelingswijzen, in het bijzonder m.b.t.
geriatrische patiënten
inzicht in psychosomatische problemen van ouderen
grondige kennis van hef- en tiltechnieken
kennis van diverse hulpverleningsmethodieken
kennis van actuele tendensen en hulpmiddelen met betrekking tot comfortzorg
kennis van geriatrie en specifieke ziektebeelden
kennis van de fysiologie en de psychologie van ouderen
basiskennis EHBO;
basiskennis medicatie;
basiskennis informatica;
basiskennis van de functie en de werking van de diensten van het OCMW en het woonzorgcentrum in
het bijzonder;

Vaardigheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een voorbeeld in omgang, begeleiding en zorg van ouderen
zelfstandig werken
positieve en opbouwende ingesteldheid
over een goed waarnemingsvermogen beschikken
projectmatig kunnen werken
sociaal en communicatief vaardig
constructief omgaan met klachten en kritiek
hef- en tiltechnieken beheersen
ordelijk en overzichtelijk rapporteren

Attitude
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

goede sociale vaardigheden en psychologisch inzicht;
bereid zijn om verworven vaardigheden te hanteren en verder te ontwikkelen
loyaal t.o.v. het beleid
discreet en eerlijk
planmatig en gestructureerd werken
open houding t.a.v. de bewoners en familie, collega’s, directie en beleid
respect voor het beroepsgeheim
kwaliteitsgerichte ingesteldheid
verantwoordelijkheidszin
nauwkeurig werken
creatief, flexibel en zin voor initiatief
respect voor timing en afspraken
doorzettingsvermogen
stressbestendigheid
voldoende assertief

Deze functiebeschrijving en profielbeschrijving zijn niet beperkend en kunnen ten alle tijde worden aangepast aan nieuwe evoluties of organisatorische
accenten binnen het lokaal bestuur Oudenburg.
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FUNCTIEBESCHRIJVING
Functie:

Ergotherapeut

Team:

Residentiële Zorg (WZC Riethove)

Subteam:

Paramedici

Schaal:

BV1-BV3

Doel van de functie
Als ergotherapeut begeleid je bewoners in hun dagelijks leven, via het stellen van ergotherapeutische
handelingen, om zo bij te dragen aan een kwaliteitsvolle totaalzorg op maat van de bewoner.

Algemene situering
De ergotherapeut werkt onder de directe leiding van de WZC-directeur, maar rapporteert eveneens aan de
hoofdverpleegkundige(n).
De ergotherapeut werkt nauw samen met alle andere disciplines binnen het woonzorgcentrum.

Functie-inhoud
De bewoners in staat stellen hun mentale, fysische en sociale mogelijkheden maximaal te ontplooien en
hun zelfredzaamheid te optimaliseren door onder meer:
• het onderzoeken van de individuele mogelijkheden en het opstellen en opvolgen van een individueel
begeleidingsplan
• het onderzoeken en inschatten van de mentale en fysische mogelijkheden van de bewoners i.v.m. zijn
Algemene Dagelijkse Leveninrichtingen (ADL)
• het organiseren van individuele of collectieve activiteiten
• het signaleren van specifieke noden en behoeften van de bewoner aan andere betrokken diensten of
disciplines
• de ergotherapie niet als exclusief actieterrein te zien, maar de globale personeelsgroep te betrekken en
de animatieve grondhouding levendig te houden
• creatief om te gaan met de beschikbare middelen en de woonomgeving
(vb. inrichting livings, …)
Begeleider en vertrouwenspersoon zijn voor de bewoners, door onder meer:
• het scheppen van een aangenaam leefklimaat, waarin de bewoner zich thuis kan voelen
• het maximaal betrekken van familie en betekenisvolle personen voor de bewoner
• het aanbieden van handelingen die contactbevorderend zijn
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Actieve deelname aan het multidisciplinair team door onder meer:
• het actief participeren aan het KEA-team
• het doorgeven van nuttige kennis tijdens het overlegmoment met het zorgteam en evaluatie bij
bewonersbesprekingen
• het bijwonen van multidisciplinair overleg
• zo nodig hulp bieden bij het zorgteam, animatieteam in crisissituaties of bij noodzaak
• het samenwerken met de kinesitherapeut, voor positionering en andere aspecten van beweging of
fysische aspecten
Adviseren en communiceren door onder meer:
• het geven van advies en het aanbieden van vorming aan de andere zorgactoren in verband met
paramedische zorgtaken
• het formuleren van voorstellen i.v.m. nieuwe trends en stromingen binnen de ouderenzorg
• het maximaal betrekken van familie en voor de bewoners belangrijke personen bij het dagelijks leven in
het woonzorgcentrum
• het signaleren van specifieke noden en behoeften van bewoners
• het signaleren van noden, behoeften en tekorten in de hulpverlening, vastgesteld tijdens het werken met
bewoners
Instaan voor correcte en klantvriendelijke communicatie door onder meer:
• het informeren van klanten (zowel intern als extern) en hun vragen beantwoorden, rekening houdend
met de deontologie
• het correct doorverwijzen van klanten (zowel intern als extern)
Verruimende bepalingen:
• spontaan hulp bieden aan het verplegend en verzorgend personeel in piekmomenten
• uitvoeren van speciale opdrachten opgedragen door de hoofdverpleegkundige en directie
• bereid zijn tot het volgen van relevante vormingen
• gericht zijn op het bevorderen van kwaliteit (correctheid, volledigheid en tijdigheid) bij de uitvoering
van het takenpakket.
• vanuit het dagelijkse werk conclusies trekken en meedenken aan verbeterprocessen.
Uit deze functiebeschrijving vloeit voort dat flexibiliteit t.a.v. de werkuren een belangrijke vereiste is.
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Functieprofiel
Kennis
•
•
•
•
•
•
•

grondige kennis van rehabilitatie-technieken en handvaardigheidstechnieken
kennis van geriatrie en specifieke ziektebeelden
kennis van de belangrijkste therapiemodellen in inzichten m.b.t. de menselijke levensloop
kennis EHBO
basiskennis medicatie
basiskennis informatica
basiskennis van de functie en de werking van de diensten van het OCMW en het woonzorgcentrum in
het bijzonder

Vaardigheden
• een voorbeeld in omgang, begeleiding en zorg van ouderen
• zelfstandig werken
• positieve en opbouwende ingesteldheid
• over een goed waarnemingsvermogen beschikken
• projectmatig werken
• sociaal en communicatief vaardig
• constructief omgaan met klachten en kritiek
• ordelijk en overzichtelijk rapporteren
Attitude
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

goede sociale vaardigheden en psychologisch inzicht
bereid zijn om verworven vaardigheden te hanteren en verder te ontwikkelen
loyaal t.o.v. het beleid
discreet en eerlijk
planmatig en gestructureerd werken
open houding t.a.v. de bewoners en familie, collega’s, directie en beleid
respect voor het beroepsgeheim
kwaliteitsgerichte ingesteldheid
verantwoordelijkheidszin
nauwkeurig werken
creatief, flexibel en neemt initiatief
respect voor timing en afspraken
doorzettingsvermogen
stressbestendig
voldoende assertief

Deze functiebeschrijving en profielbeschrijving zijn niet beperkend en kunnen ten alle tijde worden aangepast aan nieuwe evoluties of organisatorische
accenten binnen het lokaal bestuur Oudenburg.
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