
 

 

 
 
 
 
 

Het O.C.M.W van GANSHOREN zoekt 
 

Twee verzorgenden (M/V/X) 
voor vervangingscontracten  

voor Home Heydeken 
 
 

Home Heydeken biedt een verblijfsmogelijkheid aan 131 bewoners, waarvan 76 in ROB-

bedden (RustOordBedden) en  55 in RVT bedden ( Rust- en VerzorgingsTehuis).  
Een pluridisciplinaire team (coördinerend,-en raadgevend arts, verpleeg- en zorgkundigen, 
maatschappelijke assistenten, kine- en ergotherapeuten, animatoren, diëtiste) staat in voor 

de dagelijkse begeleiding van de bewoners en hun leefproject in het rusthuis. 
 
 
Opdracht 
 
Als verzorgende voert u zorgkundige taken uit en begeleidt u de bewoners  bij het uitvoeren 
van de dagelijkse basisverrichtingen. 
Deze zorg maakt deel uit van het leefproject en het kwaliteitsprogramma van het rusthuis die 
een totale begeleiding van de bewoners en hun welbevinden nastreven.  Onder het toezicht 
van de hoofd-, en verpleegkundigen staat u in voor de dagelijkse uitvoering van het 
individuele zorgplan voor iedere bewoner, dit in nauwe samenwerking met uw collega’s.  
 
 
Taken : 
 
Als zorgkundige,  
 

• Neemt u actief deel aan de uitwerking van het leefproject van de instelling 

• Begeleidt u de bewoner bij zijn dagelijkse basishandelingen en houdt hierbij rekening 
met zijn autonomie en zijn behoeften 

• U bent in staat de medische toestand van een bewoner te beoordelen 

• U verzorgt de bewoner op een aangepaste manier, rekening houdend met zijn 
gezondheidstoestand 

• U gebruikt de juiste zorgkundige technieken bij het toedienen van de zorgen 

• U bent bereid naar de bewoners te luisteren en kan vlot en op een aangepaste 
manier communiceren met de bewoners en hun naasten (familie en vrienden)t son 
entourage (familles, proches) 

• U neemt actief deel aan de pluridisciplinaire vergaderingen 

• U geeft de nodige informatie door voor een correcte behandeling van de bewoners 

• U zorgt ervoor dat de medische voorschriften op een correcte manier worden 
toegepast. 

• U volgt de regels en procedures inzake de verschillende beleidsvoorschriften die in 
het rusthuis van toepassing zijn  

• U zorgt voor een goed beheer van het dossier van de bewoners  en de nodige 
opvolging door het gebruik van het informaticazorgprogramma van het rusthuis. 

• U houdt uw hierarchie op de hoogte van alle nuttige informatie 

• U werkt nauw en efficiënt samen met uw collega’s. 



 

 

 
 
Uw profiel :  
 

•  U beschikt over een zorgkundig diploma of u beschikt over een beslissing van 
gelijkstelling ; 

•  beschikt over een RIZIVnummer  

• U beschikt over een SELOR taalbrevet of u bent bereid dit te verwerven ; 

• U bent in staat om een informaticaprogramma voor het beheer van zorgdossiers te 
gebruiken ; 

• U bent bereid een bijdrage te leveren om het leefklimaat zo aangenaam mogelijk te 
maken voor de bewoners. 

• U voelt zich betrokken bij een totaalbenadering van  oudere personen 

• U bent puntueel, autonoom en dynamisch in uw werk. 
 
Uw troeven :  
 

• U heeft ervaring in een gelijkaardige functie in een rusthuis of in een geriatrisch milieu 

• U bent tweetalig (NL/FR) 
            
Wij bieden : 

• Twee vervangignscontracten – voltijds (37u30)  

• Barema, niveau C  : 2.279,40 EUR bruto per maand (voltijds), zonder anciënniteit 

• Mogelijkheid tot erkenning en valorisatie van beroepsanciënniteit. 

• Weekendprestaties evenals op feestdagen zijn vereist. 

• Vergoeding voor onregelmatige prestaties (11%) 

• Eindejaarspremie 

• Taalpremie indien u slaagt voor het SELOR taalexamen 

• Gratis openbaar vervoer 

• Maaltijdcheques 

• hospitalisatieverzekering (tussenkomst OCMW 50%) 

• Vormingsplan 

• Aantrekkelijke verlofregeling 
 
 
Geïnteresseerd ?  
 
Stel uw kandidatuur per mail (jobs@ocmwgan.irisnet.be) t.e.m. 15/08/2022, met de referentie 
(2022/HH/VERZ/VVC). 
U dient u kandidatuur in met een geactualiseerd CV, een motivatiebrief en een copie van het 
vereiste diploma (of gelijkwaardigheidsattest)  
 
Vragen? :  U kan de dienst Human Ressources van het OCMW van Ganshoren contacteren  
(02/422.57.57 en/of jobs@ocmwgan.irisnet.be) 

mailto:jobs@ocmwgan.irisnet.be
mailto:jobs@ocmwgan.irisnet.be

