Informatiebundel
Facilitair medewerker woonzorgcentrum
(IFIC-categorie 4 – contractueel met
deeltijdse prestaties (26,6/38 )
wervingsreserve (2 jaar)
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Algemene voorwaarden
-

Een wettig verblijf in België en een algemene toegang tot de arbeidsmarkt.

-

Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde
betrekking. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het
strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat
daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.

-

De burgerlijke en politieke rechten genieten.

-

Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de
wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van zijn werk.

-

Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik
der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18/07/1966.

-

Er is geen diplomavereiste voor deze functie.

-

Slagen voor de selectieprocedure.

De kandidaten die ten onrechte aan het examen hebben deelgenomen, kunnen in geen
geval toelaatbaar worden verklaard.
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Functiebeschrijving facilitair medewerker
woonzorgcentrum
Functie
Functienaam: facilitair medewerker
woonzorgcentrum

Afdeling: Mens

Functiefamilie: :

Dienst: Residentiële ouderenzorg
Subdienst: WZC – facilitair team

Functionele loopbaan: IFIC-categorie 4
Code:
Doel van de entiteit
Het facilitair team van het woonzorgcentrum staat in voor aangepaste, lekkere en gezonde
maaltijden voor bewoners en personeel.
Het facilitair team staat ook in voor het onderhoud van het woonzorgcentrum en zorgt voor
een nette en hygiënische omgeving voor alle bewoners en voor alle personeelsleden.
Doel van de functie
Bewoners en personeel van maaltijden voorzien. Schoonmaken en uitvoeren van
ondersteunende onderhoudsopdrachten zodat bewoners, bezoekers en personeel in een nette
en hygiënische omgeving kunnen vertoeven.
Plaats in de organisatie
Werkt onder leiding van en rapporteert aan: verantwoordelijke voor het onderhoud.
Kernresultaten
Schoonmaak
Doel: schoonmaken en uitvoeren van ondersteunende onderhoudsopdrachten zodat de
bewoners, de bezoekers en het personeel van het woonzorgcentrum in een nette en
hygiënische omgeving kunnen verblijven.
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:








schoonmaken van de toegewezen kamers van bewoners, gangen en
lokalen/dienstruimten van het woonzorgcentrum volgens het principe van "de goede
huisvader" of (indien beschikbaar) de opgelegde werkinstructies
melden aan de verantwoordelijke van technische defecten
bijhouden van de voorraad van producten, materiaal en sanitaire benodigdheden
openen en sluiten van de ruimtes en/of de gebouwen in functie van uw
schoonmaakopdracht
sneeuwvrij maken van de noodzakelijke toegangen van de gebouwen en strooien van
zout indien de weersomstandigheden dit vereisen
ophalen en sorteren van huurlinnen en verdelen van bewonerslinnen en werkkledij
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Logistieke ondersteuning:
Doel: voorbereiding en ondersteuning bij het bedelen van de maaltijden
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:








het dekken van de tafels, opdienen en afdienen van maaltijden
schikken van tafels en stoelen
bediening van bewoners, familieleden en bezoekers in de cafetaria van het
woonzorgcentrum en het opruimen van de cafetaria daarna
feedback geven over het maaltijdgebeuren aan het diensthoofd
afwassen, afdrogen en opbergen van het gebruikte servies (’s morgens, ’s middags en
’s avonds)
keukenmateriaal onderhouden
regelmatig inventariseren van het ter beschikking gestelde servies en, indien nodig,
vragen om aan te vullen (nieuwe glazen, servetten, …)

Veiligheid
Doel: zorgen voor een veilige omgeving






de veiligheid van de bewoners bevorderen en proberen ongevallen te voorkomen
rapporteren van onveilige situaties
detecteren en rapporteren van defecten aan gebouw en infrastructuur
gebruik maken van de nodige veiligheidsinstructies
ingrijpen bij onveilige situaties

Hygiëne
Doel: naleven van minimale normen rond hygiëne. Het beperken van mogelijke risico’s en
schade.
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:





rapporteren van onhygiënische situaties
toepassen van instructies met betrekking tot hygiëne
opvolgen van instructies rond handhygiëne
meehelpen bij onderhoud en hygiëne van de werkplek

Verruimende bepaling:
Deze functiebeschrijving is niet beperkend en kan te allen tijde worden aangepast aan de
recente evoluties of organisatorische aspecten binnen het lokaal bestuur.
Op vraag van de direct leidinggevende of van de directeur verricht de werknemer
ondersteunende taken van de eigen dienst of van andere diensten.
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Functieprofiel
De definities en gradaties van de technische en gedragscompetenties worden ter beschikking
gesteld in de competentiegids. Per competentie worden 3 gradaties onderscheiden. Een
hogere gradatie impliceert steeds dat de lagere gradatie ook is verworven.
Technische Competenties
Gradatie

grondig

voldoende

Competentie
Procedures en procesbeheer
Projectmatig werken
Werking van de organisatie
Werkmiddelen en werkmethodieken

elementair

Cluster
Werking en werkmiddelen

X
X
X
X

Gedragscompetenties
Gradatie

Waardegebonden gedrag

X

Voortgangscontrole
Analytisch denken

X
X

Teamwerk en samenwerken
Flexibiliteit
Kwaliteit en nauwgezetheid
Leerbereidheid
Initiatief

X
X
X
X
X

Klantgerichtheid
Integriteit

X
X

gradatie 3

Probleemoplossend
gedrag

Competentie
Plannen en organiseren

gradatie 2

Informatieverwerkend
gedrag
Interactief gedrag
Persoonsgebonden gedrag

gradatie 1

Cluster
Beheersmatige
vaardigheden
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Aanwervingsvoorwaarden en inschrijving
Er is geen diplomavereiste voor de functie van facilitair medewerker woonzorgcentrum.

Solliciteren met brief, cv en een recent uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan
3 maanden) kan via selectie@depinte.be of per post gericht aan het lokaal bestuur, Koning
Albertlaan 1, 9840 De Pinte en dit uiterlijk op 27 september 2022 (poststempel geldt).
Het bewijs dat de kandidaten aan de overige vereisten voldoen (uittreksel strafregister) ,
moet uiterlijk op de datum van de benoeming/aanstelling worden geleverd.
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Wat houdt de selectieprocedure in?
Mondeling deel
Tijdens de proef wenst de jury een evaluatie te maken van de overeenstemming van het
profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn
motivatie en van zijn interesse voor het werkterrein.
De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.
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Bijkomende informatie
Wij bieden:
Een verloning op categorie 4 (IFIC) met een geïndexeerde brutojaarwedde van minimum
25 727,64 euro (voor voltijdse prestaties), aangevuld met haard- of standplaatstoelage en
attractiviteitspremie, maaltijdcheques (8 euro), jaarlijkse ecocheques,
hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, tussenkomst in het openbaar vervoer, een
attractiviteitspremie en personeelsvoordelen via GSD-V.
Voor de opbouw van de anciënniteit wordt alle beroepservaring met een maximum van 15 jaar
in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant is.
Verdere informatie over het loon (persoonlijke berekening op aanvraag), de algemene
voorwaarden of de functie kan verkregen worden bij de personeelsdienst op het
telefoonnummer 09 280 80 95 (Sabine Puype) of via mail selectie@depinte.be.
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