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

Directeur rust en verzorgingstehuis 
Niveau A6 – Directeur (m/v/x) 
Onbepaald duur contract – voltijds 

 
Om de kwaliteit van de dienstverlening aan het publiek te garanderen werft het OCMW van Vorst een Directeur 
van het rust- en verzorgingstehuis Val des Roses. De directeur zal deel uitmaken van het Directiecomité. 
 

ALGEMENE OPDRACHT  
 
Met als hoofddoel van gemeenschappelijk belang en in overleg met de andere leden van het Directiecomité: 
 

• leiden en coördineren van het rust- en verzorgingstehuis  

• ontwerp, actualisering, voorstel aan het directiecomité en de overlegorganen van het beleid met 
betrekking tot de aangelegenheden die binnen zijn reikwijdte vallen 

• dit beleid implementeren en zorgen voor de monitoring en rapportage ervan 

• transversale samenwerking garanderen 

• alles in het werk stellen om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, om een 
kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, de 
visie en de waarden van het OCMW 

 
TAKEN 

 
• Is de direct verantwoordelijke voor de Facilitair Manager, de hoofdverpleegkundigen, de 

maatschappelijk werker en de afdeling secretariaat-receptie 

• Ontwikkelt een visie eigen aan de Kamer, die de kwaliteit van de dienstverlening aan de bewoners 
garandeert, uitgedrukt in het levensproject en gebaseerd op de algemene visie van de politieke 
overheden van het OCMW 

• Beheert het rust- (en verzorgings)huis optimaal financieel, administratief en organisatorisch 

• Voert het levensproject van het huis uit om het welzijn van de bewoners, de bevordering van hun 
autonomie en het respect voor hun waardigheid te verzekeren. 

• Zorgt voor de implementatie van een kwaliteitsaanpak, in samenwerking met de coördinerend arts, 
om de voorschriften toe te passen 

• Neemt actief deel aan de ontwikkeling van begrotingskredieten en -wijzigingen in samenwerking met 
de secretaris en het hoofd van de afdeling Financiën 

• Ontwikkelt, gunt en bewaakt overheidsopdrachten en aanbestedingen. Onderhandelingen voeren 
met leveranciers. 

• Neemt deel aan de vergaderingen van het directiecomité van de Val des Roses, waarvoor hij de 
agenda's voorbereidt en de notulen schrijft. 

• Neemt deel aan de besprekingen van de Raad of het Vast Bureau wanneer problemen die van belang 
zijn voor zijn diensten worden behandeld en wanneer hij daartoe wordt uitgenodigd. 
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CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST 
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST 

VAARDIGHEDEN 
 

• Kennis van de socio-economische context van de werking van verpleeg- en verzorgingshuizen en hun 
financieringsmechanismen 

• Capaciteit om een strategische visie te ontwikkelen 

• Leadership 

• Aangetoonde managementcapaciteiten  

• Samenwerking en werken in netwerken 

• Projectbeheer 

• Capaciteit voor financiële analyse 
 

PROFIEL 

• Master of gelijkwaardig 

• Diploma van specifieke kennis met betrekking tot het beheer van verpleeghuizen voor ouderen 

• ERVARING: Minimaal 5 jaar in management. Minimaal 2 jaar in de ouderenzorg  

• Tweede landstaal (Frans of Nederlands) - Selor taalcertificaat: 9 §2 voldoende of 12 of 13 (of bereid 
zijn deze te behalen) 

BIEDEN 
 

• Vast contract voor onbepaalde tijd 

• Arbeidsstelsel: Voltijds (36 uur/week) – variabele uren 

• Kosten van het openbaar vervoer volledig terugbetaald 

• Functie GSM 

• Aantrekkelijke verlofregeling 

• Voordelige hospitalisatieverzekering 

• Salaris: niveau A6 
o Geïndexeerd bruto jaarsalaris: 

▪ Anciënniteit 0 : 55.871,79 EUR 
▪ Anciënniteit 6 : 63.159,43 EUR 
▪ Anciënniteit 20 : 80.163,93 EUR 

• Maaltijdcheques (nominale waarde: 8 EUR) 

• Eindejaarsuitkering 

• Tweetaligheidsbonus (Selor-certificaat): 328,38 EUR maandelijks bruto 
 

GEINTERESSEERD? 
 
Stuur uw kandidaatsdossier ENKEL PER E-MAIL: recrutementcpas@cpas1190.brussels  
Met de referentie : 05VDR/Directeur/2022 
 
Uw dossier moet volgende documenten bevatten: 
- Een motivatiebrief 
- Een CV 
- Een kopie van uw diploma 
- Een kopie van uw identiteitskaart 
Onvolledige dossiers worden niet in aanmerking genomen. 
 
De kandidatuurstelling wordt afgesloten op: 31/10/2022 om middennacht. 
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