Informatiebundel
Leefgroepenmedewerker woonzorgcentrum
(IFIC-categorie 8 – contractueel met
deeltijdse of voltijdse prestaties
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 leefgroepenmedewerker
woonzorgcentrum
Functienaam: Leefgroepenmedewerker

Afdeling: Mens

Functiefamilie:

Dienst: Residentiële ouderenzorg

Functionele loopbaan: IFIC 8

Subdienst:
Code:
Doel van de functie

Je staat, samen met de collega's van de leefgroep, in voor de dagelijkse ondersteuning van
volwassen bewoners met dementie en bijkomende gedrags- en emotionele
stoornissen teneinde hun kwaliteit van bestaan op alle mogelijke vlakken te handhaven en
te verhogen.
Plaats in de organisatie
Je maakt deel uit van het team zorg bestaande uit zorgkundigen en verpleegkundigen en
werkt onder leiding van en rapporteert aan de hoofdverpleegkundige.
Profiel
Een hart hebben voor bewoners met dementie. Je willen en kunnen verplaatsen in hun
leefwereld.
Over een kritische zelfreflectie beschikken. Kritisch willen en kunnen samenwerken in team.
Verantwoordelijk kunnen en willen zijn.
Kernresultaten
•
•
•
•
•
•
•
•

Neemt de bestelling op betreffende de maaltijden van de bewoners, houdt voorraden
bij
Zet tafel en ruimt de tafel af. Zet maaltijden en dranken klaar.
Verzamelt, sorteert en verdeelt het wasgoed op de afdeling
Helpt zorg- en verpleegkundigen
Ruimt de leefruimte op.
Begeleidt bewoners binnen de afdeling
Helpt en begeleidt bewoners bij de dagelijkse bezigheden
Zorgt voor een zinvolle dag invulling

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, de hoofdverpleegkundige of van de directeur WZC
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 leefgroepenmedewerker 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 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 8 (IFIC) met een geïndexeerde brutojaarwedde van minimum
27 942,60 euro (voor voltijdse prestaties), aangevuld met haard- of standplaatstoelage en
attractiviteitspremie, maaltijdcheques (8 euro), jaarlijkse ecocheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, tussenkomst in het openbaar vervoer 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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