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

     

Het OCMW van Vorst zoekt voor zijn Levenshuis/Rust- en verzorgingstehuis 
“Jobstudenten- zorgkundigen” (M/V/X)  

 
  

WERKOMGEVING 

Val des Roses is een levenshuis dat de nadruk legt op de begeleiding van de residenten met respect voor de 
burgerschapswaarden en de ontwikkeling van zijn levensproject en de individuele levensprojecten van alle 
residenten. Val des Roses vangt verwarde en gedesoriënteerde mensen op in speciale leefeenheden van het type 
“Cantou”. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan relationele zorgverlening en een “Humanitude”-
benadering. 

 

OPDRACHT EN TAAKBESCHRIJVING 

 
Als jobstudent-zorgkundige voer je zorgkundige taken en verantwoordelijkheden uit onder toezicht van de 
Verpleegkundige en in het kader van de door de Hoofdverpleegkundigen gecoördineerde en gestructureerde 
activiteiten. 

Je voert de handelingen en verantwoordelijkheden uit zoals gedefinieerd in het Beroeps- en competentieprofiel 
Zorgkundige.  

 

PROFIEL EN VEREISTE COMPETENTIES 
 

1. Voltijds student zijn EN 
2. In het bezit zijn van het Visum zorgkundige, uitgereikt door de FOD Volksgezondheid 

 

Of 

  
1. Voltijds student zijn EN 

2. In het bezit zijn van een attest/diploma van slagen voor het eerste jaar Verpleegkunde EN van een 

registratieattest bij de bevoegde Gemeenschap (Federatie Wallonië-Brussel, Vlaamse Gemeenschap, 

Duitstalige Gemeenschap) of van een ontvangstbevestiging van een van deze Gemeenschappen met de 

vermelding dat je dossier in behandeling is. 

Of 

 
3. Voltijds student zijn EN 

4. In het bezit zijn van een door een van de Gemeenschappen erkend opleidingscertificaat Zorgkundige dat 

toegang verleent tot het beroep van Zorgkundige of een van de door een van de Gemeenschappen 

erkende gelijkwaardige opleidingen - erkenningscertificaat afgegeven door de Gemeenschap EN een 

registratieattest bij de bevoegde Gemeenschap (Federatie Wallonië-Brussel, Vlaamse Gemeenschap, 

Duitstalige Gemeenschap) of de ontvangstbevestiging van een van deze gemeenschappen met de 

vermelding dat je dossier in behandeling is. 

 

Bij twijfel over je taken, competenties of toegang tot het beroep, vind je alle nuttige inlichtingen op de website: 
www.health.belgium.be 

 

INFORMATIE OVER HET CONTRACT 
 

Werk via een studentencontract als de kandidaat zijn quotum van 50 dagen per jaar niet heeft bereikt 
Werk tijdens het weekend en/of de schoolvakanties. 

http://pro.guidesocial.be/jobs/jobs.php?detailjob=38269
http://pro.guidesocial.be/jobs/jobs.php?detailjob=38269
http://www.health.belgium.be/
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CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST 
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST 

 
Geïnteresseerd? 
 

Stuur dan je kandidatuur per e-mail naar Mevrouw Fatima VAN DELFT, recrutementcpas@cpas1190.brussels 
en voeg er de volgende documenten bij: cv, motivatiebrief,  attest van schoolbezoek, definitief/voorlopig 
visum en Student@work-contingent. Deze documenten kunnen ook per post verstuurd worden. 
 
Vóór elke aanwerving volgt altijd een gesprek met de Hoofdverpleegkundige die verantwoordelijk is voor de 
jobstudenten.  
 

 
 

mailto:recrutementcpas@cpas1190.brussels

