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CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST 
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST 

ZORGKUNDIGEN (M/V/X)  
ABD / AOD   

Voltijds, ¾ Tijd of Halftijds  
 

Het OCMW van Vorst zoekt voor haar rust- en Verzorgingstehuis verschillende Zorgkundigen (M/V/X) 

 
OPDRACHT  

 
De opdracht van de functie Zorgkundige bestaat erin algemene zorgen toe te dienen en deel te nemen aan 
het psychosociale welzijn van de residenten om hun gezondheid en welzijn te bewaren, te verbeteren of te 
herstellen en om hun autonomie te bevorderen, dit met respect voor de waardigheid en het verlichten van 
het lijden. 

TAAKBESCHRIJVING VAN DE AMBTENAAR 
 

 Persoonlijke hygiënische en comfortverzorging.  
 Hulp en begeleiding bij dagelijkse activiteiten (maaltijd, toilet…).  
 Hulp en psychologische steun aan patiënten en hun omgeving.  
 Waarneming en verzameling van gegevens over de gezondheidstoestand van de persoon.  
 Onthaal, informatieverlening, begeleiding en opleiding van personen en hun omgeving.  
 Medewerking met de verpleegster bij de globale verzorging van de resident.  
 Overdracht van schriftelijke en mondelinge waarnemingen om de continuïteit van de verzorging te 

verzekeren.  
 Onderhoud van de onmiddellijke omgeving van de persoon en opmaken van de bedden.  

 

PROFIEL EN VEREISTE COMPETENTIES  
 

 In het bezit zijn van het visum zorgkundige uitgereikt door de FOD Volksgezondheid 
of 
In het bezit zijn van een getuigschrift van slagen voor het eerste jaar verpleegkunde en een 
bewijs van registratie bij de bevoegde Gemeenschap of de ontvangstbevestiging van een 
van de bevoegde Gemeenschappen waarin staat dat uw aanvraag wordt verwerkt 
of 
In het bezit zijn van een certificaat van Zorgkundige erkend door een van de bevoegde 
Gemeenschappen dat toegang geeft tot het beroep van zorgkundige of een gelijkwaardige 
opleiding erkend door een van de Gemeenschappen en een bewijs van registratie bij de 
bevoegde Gemeenschap of de ontvangstbevestiging van een van de bevoegde 
Gemeenschappen waarin staat dat uw aanvraag wordt verwerkt. 

 Talen: Frans en Nederlands (is een troef)   
 Communicatievaardigheden 
 Een open geest hebben tegenover de gesprekspartners binnen en buiten de instelling 
 Interesse voor de sector van de rusthuizen en de overheidssector 

 
INFORMATIE OVER DE IN TE VULLEN FUNCTIE 

 
 Bepaalde duur contract/onbepaalde duur contract  
 Dienstverband : Voltijds, ¾ Tijd of Halftijds 
 Indiensttreding : midden van september 
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CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST 
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST 

 Kosten van het openbaar vervoer volledig terugbetaald 
 Aantrekkelijke verlofregeling 

 
Stuur uw volledige kandidatuur (CV, motivatiebrief, afschrift van uw diploma, nummer visum 
zorgkundige) MET HET VERMELD van de gekozen contract VÓÓR 4 augustus 2019 ter attentie van  
Mevrouw Fatima VAN DELFT, Administratieve Assistent HR Ontwikkeling: 
recrutementcpas@cpas1190.brussels.  Onvolledige kandidaturen zullen niet behandeld worden. 
 
De proeven zullen in het midden van augustus 2019 plaats vinden, de definitieve datum zal zo spoedig 
mogelijk communiceerd worden.   
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