De gemeente en het ocmw van Wielsbeke zijn op zoek
naar geëngageerde medewerkers voor volgende functies:

TECHNISCH BEAMBTEN POETSDIENST WZC
2 halftijdse contractuele functies • onbepaalde duur • E1-E3

Als technisch beambte poetsdienst sta je in voor de schoonmaak en het onderhoud van alle ruimtes
binnen het woonzorgcentrum. Dankzij je oog voor netheid en kwaliteit draag je bij aan een aangename en verzorgde omgeving. Je bent klantvriendelijk, vlot in de omgang, je respecteert de privacy
van de bewoners en gaat vertrouwelijk om met informatie.
Voorwaarden: geen diplomavereisten, ervaring strekt tot voordeel.

TECHNISCH ASSISTENT

voor openbare werken/groen (OW/G) • 1 voltijdse contractuele functie • onbepaalde duur • D1-D3
Als technisch assistent voor openbare werken groen ben je verzekerd van een afwisselende en boeiende
job. Zo sta je mee in voor het onderhoud van bermen, grasvelden en bloemenperken en ander groenpatrimonium die eigendom zijn van de gemeente. Je helpt de veiligheid garanderen door het plaatsen van permanente en tijdelijke verkeerssignalisatie en wegmarkeringen. Je biedt ondersteuning bij
manifestaties, feestelijkheden, recepties en vergaderingen, … bij zowel de gemeente als het OCMW.
Voorwaarden: geen diplomavereisten, ervaring strekt tot voordeel.

DESKUNDIGE INFORMATIE EN COMMUNICATIE
1 voltijdse contractuele functie • onbepaalde duur • B1-B3

Als communicatieambtenaar sta je onder andere in voor de uitwerking van het communicatiebeleid
met als doel een optimale interne en externe informatiedoorstroming te garanderen. Daarnaast bied je
administratieve ondersteuning aan de andere afdelingen en diensten van de gemeente en het OCMW.
Je werkt onder leiding van het diensthoofd beleidsondersteuning.
Voorwaarden: houder zijn van een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld.

CENTRUMLEIDER LOKAAL DIENSTENCENTRUM
1 voltijdse contractuele functie • onbepaalde duur • B1-B3

Het lokaal dienstencentrum (LDC) is een ontmoetingsplaats waar mensen uit de buurt, maar ook uit
de ruimere omgeving, terecht kunnen voor informatie, recreatie, vorming en dienstverlening. Het
lokaal dienstencentrum is de spil in de buurt. Een bruisende locatie waar heel wat te beleven valt.
Als centrumleider ontwikkel je een visie rond seniorenaanbod en -beleid en vertaal je deze naar de
praktijk. In het kader hiervan sta je in voor de organisatie van activiteiten van algemeen informatieve,
vormende en recreatieve aard om de zelfredzaamheid en het sociaal netwerk van de gebruikers te
versterken. Het restaurant, het cafetaria, de uitgebreide dienstverlening en de diverse activiteiten
bieden de gebruikers heel wat mogelijkheden op dat vlak.
Voorwaarden: houder zijn van een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld.

VERPLEEGKUNDIGEN

1 voltijdse of 2 deeltijdse contractuele functies • onbepaalde duur • C3-C4
Gelukkige bewoners: onze zorg. Daar gaan we in het woonzorgcentrum Ter Lembeek voor. Als verpleegkundige werk je dagelijks mee om het geluk van onze bewoners te ondersteunen en te versterken.
Naast de verpleegtechnische handelingen en de ondersteuning van de zorgkundigen heb je oog voor
de kleine, persoonlijke dingen die voor onze bewoners belangrijk zijn. Daarbij werk je samen met de
verschillende disciplines die in ons woonzorgcentrum actief zijn en kan je gebruik maken van heel
wat ondersteunende middelen om ons gezamenlijk doel te realiseren. Ben jij die ‘geluksvogel’ waar
we naar op zoek zijn?
Voorwaarden: houder zijn van de beroepstitel van verpleegkundige én beschikken over: een brevet of
diploma van de vierde graad van het secundair onderwijs in de verpleegkunde of van een brevet van
aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde (gebrevetteerd of gediplomeerd
verpleegkundige) OF het diploma van “gegradueerde verpleegkundige van het hoger beroepsonderwijs HBO5”.

ZORGKUNDIGEN

3 voltijdse en 3 deeltijdse contractuele functies • onbepaalde duur • C1-C2
Gelukkige bewoners: onze zorg. Daar gaan we in het woonzorgcentrum Ter Lembeek voor. Als zorgkundige werk je dagelijks mee om het geluk van onze bewoners te ondersteunen en te versterken.
Als zorgkundige heb je een belangrijke rol om deze doelstelling waar te maken. Je zorgt voor comfort,
hygiëne, voeding, beweging, rust en ontspanning van onze bewoners, maar je maakt het verschil door
oog te hebben voor die kleine dingen die voor elke bewoner verschillend, maar o zo belangrijk zijn.
Geluk zit meestal in de kleine dingen. Word jij ook gelukkig van gelukkige bewoners? Dan ben jij de
geknipte collega om ons team te versterken.
Voorwaarden: houder zijn van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een diploma van het tweede of het derde jaar van de derde graad van het technisch secundair onderwijs of het
beroepssecundair onderwijs in een zorgrichting of een pedagogische richting én in het bezit zijn van
een visum als zorgkundige • houder zijn van een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld.
Laatstejaarsscholieren of studenten worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum 4 maanden
hun einddiploma kunnen behalen.

Aanbod: Boeiende jobs in een stabiele werkomgeving met een aantrekkelijk loon en bijkomende
extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vergoeding woon-werkverkeer (openbaar vervoer of fiets). Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve van 3 jaar, verlengbaar met 1 jaar.
Interesse? Voor de volledige functiebeschrijvingen en meer info over bovenstaande selectieprocedures kan je terecht bij CC Select: www.ccselect.be/vacatures, 02 467 35 40, jobs@ccselect.be.
Solliciteren kan elektronisch via www.ccselect.be/vacatures door jouw cv met motivatiebrief, een
kopie van het gevraagde diploma (indien nodig) en een recent uittreksel uit het strafregister (niet
ouder dan 6 maanden) uiterlijk op 15 maart 2019 te uploaden of door deze documenten per post te
sturen naar: CC Select, Vliegvelddreef 9, 1082 Sint-Agatha-Berchem.
Data examens: • Dinsdag 02 april 2019: 18u00 tot 21u00: schriftelijk examen voor zorgkundige, verpleegkundige en centrumleider • Zaterdag 04 mei 2019: praktische en mondelinge proef technisch
assistent voor OW/G.

