Informatiebundel selectieprocedure Zorgkundige woonzorgcentrum
Aanwervingsprocedure
Stad Aalst
Het stadsbestuur streeft ernaar Aalst uit te bouwen tot een aantrekkelijke, charmante en
sociaalvoelende woonstad waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen.
Onderstaand organogram toont de huidige organisatiestructuur van stad Aalst, die een
modeldienst- en hulpverlener wil zijn voor onze bevolking en waar een blijvende investering in
toegankelijke en kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening als vanzelfsprekend wordt aanzien.
De organisatie telt ruim 1800 gedreven medewerkers.

Plaats in de organisatie
Je werkt als zorgkundige in één van onze vier woonzorgcentra in Groot-Aalst en maakt zo deel uit van de
cluster Ouderenzorg.
Het woonzorgcentrum biedt opvang en verzorging aan senioren die niet meer thuis kunnen wonen. Ze krijgen
er een verblijfplaats, maar ook huishoudelijk hulp, hulp bij de dagelijkse taken, (lichaams)verzorging en
verpleging.
Er zijn verschillende vacatures in onze vier woonzorgcentra en er wordt een pool dat 1 jaar geldig is aangelegd
voor alle woonzorgcentra van stad Aalst.

Je bent verantwoordelijk voor de zorgkundige taken op jouw afdeling onder leiding van een
hoofdverpleegkundige. Je komt terecht in een multidisciplinair team met ieder zijn eigen taken en
verantwoordelijkheden.

Jobinhoud
Als zorgkundige in een woonzorgcentrum kom je terecht in een multidisciplinair team en streven jullie samen
ernaar om de kwaliteit van het leven van de bewoner te bevorderen. Samen met je collega’s sta je in voor de
verzorging van de bewoners en bied je praktische hulp wanneer het hen wat moeilijker gaat.
•
•
•

•
•
•
•

Je biedt (hygiënische) zorg op maat van de bewoner.
Je creëert een persoonlijke band met de bewoners en begeleidt ook hun familie waar nodig.
Je hebt aandacht voor de algemene gezondheids- en gemoedstoestand van de bewoners en
eventuele veranderingen in hun gedrag. Je registreert dit in het elektronisch zorgdossier en deelt
jouw bevindingen met jouw collega’s en leidinggevende.
Je hebt aandacht voor alle levensaspecten binnen het ‘wonen en leven’ in het woonzorgcentrum.
Je zorgt samen met het multidisciplinaire team voor een aangename daginvulling van de bewoners.
Je neemt actief deel aan verschillende werkoverlegmomenten zoals briefing, teamvergaderingen en
multidisciplinair overleg.
Je bent geëngageerd om deel te nemen aan specifieke werkgroepen (o.a. palliatieve zorgen,
mondhygiëne, dementie, ...) ten einde de kwalitatieve zorg te optimaliseren.

Profiel
Diploma
•

•

Je bent in het bezit van een diploma zorgkundige of daarmee gelijkgesteld onderwijs of je bent
laatstejaarsstudent in een zorgkundige richting
EN
Je bent in het bezit van een visum om als zorgkundige aan de slag te gaan (of je vraagt dat als
laatstejaarsstudent nog aan).

Kennis
•
•
•
•

Je hebt kennis van de algemene- en specifieke zorgen aan bewoners.
Je hebt kennis van til- en heftechnieken.
Je kan vlot werken met de PC/IPad en de courante softwarepakketten (MS Office).
Je bent bereid om opleidingen/bijscholingen te volgen eigen aan je functie.

Competenties
•

•
•
•

•
•
•

Je maakt deel uit van een multidisciplinaire team en draagt bij aan een kwalitatieve hoogstaande
zorg door een optimale afstemming tussen jouw eigen kwaliteiten en belangen en die van jouw
collega’s.
Je luistert aandachtig naar de bewoner zijn wensen en behoeften en biedt zorg aan op maat van de
bewoner.
Je voert zelfstandig je taken uit en vraagt hulp waar nodig. Je past je aan onvoorziene situaties en
onderneemt zelfstandig doelgerichte acties om het probleem op te lossen.
Je rapporteert op een duidelijk en begrijpelijke manier naar bewoners en hun familie en collega’s. Je
registreert jouw taken en bevindingen correct en volledig in het elektronische zorgdossier van de
bewoner.
Je streeft een hoge kwaliteit na en zet je ten volle in voor het werk door steeds het beste van jezelf te
geven en door te blijven doorzetten, ook in moeilijke situaties.
Je bent flexibel en werkt in verschillende shiften (ochtend, avond en sporadisch nacht) en in een
roulerend systeem van één weekend op twee en op feestdagen.
Je gaat actief op zoek naar informatie en kennis binnen jouw eigen domein en neemt alle leerkansen
met beide handen aan om je eigen loopbaan verder te ontwikkelen.

Waarden
De vier waarden geven identiteit aan onze organisatie. Dit zijn meer dan mooie woorden: elke dienst / elk team
geeft zelf invulling aan de manier waarop de waarden worden beleefd en gaat er actief mee aan de slag!

Aanbod
•
•
•

Een gevarieerde functie in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en
klantgerichtheid centraal staan.
Een voltijds/ deeltijds contract van onbepaalde duur.
Werken in één van onze woonzorgcentra in Groot-Aalst (WZC De Faluintjes – WZC Sint-Job – WZC De
Hopperank – WZC Mijlbeke).

•

•

Weddeschaal C1-C2 of D1-D3 (met een basisbrutowedde tussen 2151,55 EUR per maand en 3915,63
EUR per maand). Relevante anciënniteit komt in aanmerking, zowel uit de openbare sector,
privésector of als zelfstandige. De door jou ingediende tewerkstellingsattesten worden onderzocht
en vervolgens wordt de relevante anciënniteit bepaald.
Ben je benieuwd wat het betekent om te werken voor stad Aalst? Lees hier alle informatie na over de
stad Aalst als werkgever.

Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat uit 2 onderdelen:
1.

een telefonische screening: geschikt/ niet geschikt

2.

een mondeling gedeelte op 100 punten

De selectiecriteria zijn afgestemd op de functiebeschrijving. De telefonische screening is eliminerend. Om
geslaagd te zijn in het mondelinge gedeelte moet de kandidaat 60% van de punten behalen.

Informatie

Telefonische
screening

Solliciteren

• Inschrijvingsformulier
• Diploma
• Visum zorgkundige
• bezorgen via website
www.aalst.be

• Geschikt /niet geschikt eliminerend

Mondelinge
gedeelte

• Op 100 punten
• Eliminerend: slaaggrens 60%

Informatie over selectie onderdelen en de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je raadplegen op de
website van de stad Aalst. Ook kan je er sollicitatietips terugvinden.
• Voor meer inlichtingen
over de
selectieprocedure
kan je contact
opnemen met Debby
Minnart, recruiter
0494 86 58 34
personeelsdienst.selecties
@aalst.be

• Shani Bisback,
dossierbeheerder, staat in
voor de administratieve en
logistieke ondersteuning
van deze selectieprocedure.

053 72 32 50
personeelsdienst.selecties
@aalst.be

