Informatiebundel selectieprocedure diensthoofd 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 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 maakt als diensthoofd woonzorgcentrum (WZC) deel uit van het thema Zorg. Er is momenteel één
vacature in WZC De Faluintjes maar de wervingsreserve is geldig voor de vier woonzorgcentra van OCMW
Aalst. Bekijk hier het organogram van de organisatie en het thema.
Het thema zorg heeft onderstaande visie:
•
•
•

Kwaliteitsvolle zorg voor de mens in eigen of thuisvervangend milieu.
Wij wensen in de eerste plaats alle noodzakelijke zorgen, continu en aangepast aan de noden van
de gebruiker aan te bieden.
Gebruiker en bewoner staan centraal.

Elk woonzorgcentrum heeft een ondersteunende staf en administratie.
• De dienst WZC De Faluintjes met 3 teams (1 team per afdeling)
• De dienst WZC Mijlbeke met 4 teams (1 team per afdeling)
• De dienst WZC De Hopperank met 3 teams (1 team per afdeling)
• De dienst WZC Sint-Job met 4 teams (1 team per afdeling)

Je geeft rechtstreeks leiding aan de administratieve staf en administratie en aan de
hoofdverpleegkundigen. Je rapporteert aan het lid van het managementteam – thema zorg.
Je werkt samen met de 3 andere diensthoofden WZC om een gelijkwaardig zorgaanbod te kunnen
waarborgen voor de gebruikers.
WZC De Faluintjes in cijfers:
• 95 personeelsleden: waaronder 54 zorg- en verpleegkundigen, 3 hoofdverpleegkundigen, 1
maatschappelijk werker, 13 schoonmaakmedewerkers, 5 kinesisten/ergotherapeuten/ animatie en
2 administratief medewerkers, keuken medewerkers en technische ondersteuning.
• 82-84% doel zorggraad
• 3 CVK bedden en 82 RVT bedden
• 1 gesloten afdelingen en 2 open afdelingen
Jobinhoud
Als diensthoofd sta je in voor de algemene organisatie van het woonzorgcentrum.
Je bent aanspreekpunt voor het beleid en het managementteam.
Jouw belangrijkste uitdagingen:
• Je organiseert, coördineert en volgt de activiteiten op. Je rapporteert en denkt mee over mogelijke
verbeteringen om de werking en dienstverlening efficiënt, effectief en kwaliteitsvol te laten
verlopen, conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving.
• Je staat in voor het opzetten, up-to-date houden en optimaliseren van processen, structuren, rollen
en resources.
• Je beheert de middelen van de dienst en je staat in voor een permanente opvolging en
rapportering.
• Je geeft mee vorm aan het strategisch beleid van het thema en vertaalt het strategische beleid naar
een visie, missie en strategische doelstellingen voor de dienst.
• Je schept een motiverend en stimulerend werkklimaat, je promoot actief eigenaarschap en je
fungeert als rolmodel voor de organisatiewaarden; samenwerken, vertrouwen, betrokkenheid en
klantgerichtheid.
• Je stuurt medewerkers aan en coacht hen om optimale prestaties, betrokkenheid en verdere
persoonlijke ontwikkeling te behalen. Dankzij jouw persoonlijke aanpak zorg je voor een evenwicht
tussen tevreden medewerkers en een efficiënt georganiseerde dienst.
• Je zet interne en externe samenwerkingsverbanden op en onderhoudt deze.

Profiel
Diploma
•
•

Je bent in het bezit van een masterdiploma of gelijkwaardig onderwijs.
OF
Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma, je slaagt in de niveautest én je hebt 5 jaar
beroepservaring in een management- of leidinggevende functie.

Kennis
• Je hebt kennis van proces- en projectmanagement.
• Je hebt kennis van overheidshandelen (wetgeving overheidsopdrachten, decreet lokaal bestuur, ...)
of bent bereid dit op korte termijn te verwerven.
• Je hebt kennis over de zorg(sector) of je bent bereid om je hier op korte termijn in te werken.
• Je hebt kennis over het Vlaamse regelgevend kader of je bent bereid om je hier op korte termijn in
te werken.
Competenties
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Je bent de leidinggevende van een multidisciplinair team dus sta je in voor het ontwikkelen en
motiveren van medewerkers. Je begeleidt hen in hun groei en geeft gericht feedback over hun
functioneren. Je erkent hun kwaliteiten, stimuleert het nemen van initiatief door hen
verantwoordelijkheden toe te kennen en past je leiderschapsstijl aan hen aan.
Er komt dagelijks veel informatie op je af dus is het belangrijk dat je kan analyseren, verbanden kan
leggen tussen verschillende gegevens, alternatieven bedenken en sluitende conclusies trekken.
Je bent in staat om realistische tijds- en kostenschema’s op te maken voor activiteiten en je
optimaliseert het gebruik van middelen (mensen, logistiek en budget).
Om de dienst goed te organiseren, ben je in staat om proactief doelen te stellen en nauwgezet
actieplannen uit te tekenen waarbij je de juiste middelen inschakelt binnen de beschikbare tijd.
Je moet soms moeilijke knopen doorhakken. Je bent dus in staat om beslissingen te nemen op basis
van (on)volledige informatie en doelgericht actie te ondernemen om de genomen beslissingen uit te
voeren.
Je bouwt relaties, netwerken met partners op en onderhoudt deze actief, zowel binnen als buiten de
organisatie en stimuleert dit ook bij de medewerkers.
Je plant en beheert je eigen groei in functie van jouw mogelijkheden, interesses en ambities door je
eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continue nieuwe inzichten, vaardigheden en
kennis eigen te maken.
Je denkt oplossingsgericht en kan dit zowel proactief als reactief.
Je streeft kwaliteitsvolle dienstverlening na en bent klantgericht.

Visie op leiderschap
Verbinding
• Je bent als leidinggevende in onze organisatie een rolmodel. Je toont je dan ook betrokken bij de
organisatie en de doelstellingen.
• Je daagt je medewerkers en collega’s uit om mee na te denken over onze ambities, om samen te
bepalen hoe we de werking en dienst- en hulpverlening kunnen verbeteren.
• Je gelooft in de meerwaarde van wat we doen en hebt de ambitie om het steeds beter te doen.
Samenwerking
• Je streeft, samen met jouw medewerkers, collega’s en de volledige organisatie, het realiseren van de
beleidsdoelstellingen na.
• Je bent verantwoordelijk voor het bereiken van de doelstellingen van jouw thema/dienst/team.
• Je gaat actief op zoek naar externe samenwerking.
Vertrouwen en autonomie
• Je geeft vertrouwen en verantwoordelijkheid aan je medewerkers en collega’s door expertise te
erkennen, te waarderen en te geloven in hun professionaliteit.
• Je zet je medewerkers aan tot het nemen van eigenaarschap.
• Je werkt en handelt op een open en transparante manier.
• Je benoemt op een respectvolle manier wat goed is en wat beter kan. Je gaat ook zelf actief aan de
slag met feedback.
Klantgerichtheid
• Je bent duidelijk en eerlijk over wat je medewerkers, collega’s en klanten van jou mogen verwachten.
• Je gaat proactief om met de steeds veranderende samenleving en stemt de dienstverlening hierop af.
• Je bent er voor elke collega en klant en gaat respectvol met hen om.
• Je spreekt collega's en klanten persoonlijk aan en stelt je toegankelijk op.
Talentontwikkeling
• Je zet in op de groei van jouw eigen talenten, expertise en competenties.
• Je stimuleert de talentontwikkeling van je medewerkers door hen te inspireren, te motiveren en waar
nodig ook te begeleiden.
• Je zet de talenten, expertise en competenties van je medewerkers optimaal in.

Aanbod
•
•
•

•

•

•
•

Een gevarieerde functie in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en
klantgerichtheid centraal staan.
Een voltijds contract van onbepaalde duur als diensthoofd waarbij je werkt in een systeem van
flexibele arbeidstijd.
Werken in één van de woonzorgcentra van OCMW Aalst. Er is momenteel één vacature in WZC De
Faluintjes (Baardegem-Dorp). Structureel telewerk is mogelijk na een inloopperiode. De
inloopperiode bedraagt 12 maanden.
Weddeschaal A4a-A4b (met een basisbrutowedde tussen 3969,99EUR per maand en 6053,1 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.
Een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en een fietspremie.
Daarnaast voorzien we uiteraard alles wat je nodig hebt om jouw functie goed uit te oefenen
(laptop, GSM met abonnement, …)
Een aantrekkelijke verlofregeling (26 dagen), waarbij je onmiddellijk recht hebt op verlof.
Ben je benieuwd welke andere voordelen we jou aanbieden? Lees dit hier zeker na.

Selectieprocedure
Enkel de kandidaten die in het bezit zijn van een bachelorsdiploma en 5 jaar beroepservaring in een
management of leidinggevende functie nemen deel aan de niveautest. De niveautest zal afgenomen
worden tussen 23 augustus en 25 augustus 2022.
Enkel kandidaten die slagen in de niveautest, nemen deel aan de selectieprocedure.
De selectieprocedure bestaat uit vier onderdelen:
1.

een intakegesprek (geslaagd/niet geslaagd);

2.

een assessment (geslaagd/niet geslaagd);

3.

een mondeling gedeelte met voorbereidende opdracht op 100 punten.

Elk onderdeel is eliminerend. Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat geschikt bevonden worden op het
intakegesprek en het assessment, 60% van de punten behalen op het mondeling gedeelte en 60% van de
punten behalen op het geheel van de selectie.

• Uiterste inschrijvingsdatum
• Recent cv én kopie van je diploma bezorgen via website www.aalst.be
16/8/2022

30/8/2022

tussen 5/9 en
18/9/2022

28/9/2022

• Intakegesprek
• Online gesprek via Microsoft Teams
• Dit is de eerste kennismaking. Tijdens dit gesprek wordt er gepeild naar jouw motivatie, zicht
op de functie, affiniteit met de zorgsector en de meest essentiële competentie(s)
• 26 augustus 2022 is een reservedag (ingeval van veel kandidaten)
• Geslaagd/niet geslaagd - eliminerend

• Assessment
• Vermoedelijk op 7 september 2022, 8 september 2022 of 14 september 2022
• Geslaagd/niet geslaagd - eliminerend

• Mondeling gedeelte: voorbereidende opdracht + competentiegericht interview
• Je ontvangt de voorbereidende opdracht op 21 september en dient deze ten laatste 25
september 2022 in te dienen.
• Tijdens het mondeling gedeelte wordt gepeild naar je relevante kennis en wordt dieper
ingegaan op de competenties die essentieel zijn in de rol van diensthoofd woonzorgcentrum.
• Op 100 punten - eliminerend

Informatie

• Voor meer inlichtingen over de
selectieprocedure kan je
tussen 9u en 17u contact
opnemen met Lien, recruiter
• Als recruiter ben ik vaak in
gesprek. Laat gerust een bericht
na en ik bel je zo snel als
mogelijk terug.

• 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties
@aalst.be
• Voor meer informatie over
jouw kandidatuur, kan je
tussen 9u en 17u terecht bij
Shani, dossierbeheerder.

Nancy Boterberg

• 0498 53 49 40
personeelsdienst.selecties
@aalst.be

Shani Bisback

Lien Coppens

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.

• 053 72 37 72
nancy.boterberg@aalst.be
• Voor meer informatie over de
inhoud van de functie, kan je
tussen 9u en 17u contact
opnemen met Nancy, wnd. lid
van het MT, thema Zorg.

