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A. Korte voorstelling van het OCMW-Temse 
 
Het OCMW-Temse omvat naast haar uitgebreide centrale diensten (administratie, 
technische dienst,…) en diensten sociale zorg (algemeen, trajectbegeleiding rechtshulp en 
schuldbemiddeling, thuiszorg - bestaande uit gezinszorg voor verzorgingstaken en 
aanvullende thuiszorg voor poetstaken, woonzorg en het lokaal dienstencentrum - 
klusjesdienst, LOI, kinderopvang (onthaalouders), dienst thuisopvang zieke en mindervalide 
kinderen, onderwijsopbouwwerk en projectwerking kinderkansarmoede (het Huis van het 
Kind…) tevens 3 residentiële ouderenvoorzieningen met een centrale keuken in eigen 
beheer en een lokaal dienstencentrum (in ontwikkeling - voorafgaande vergunning in bezit): 
 
 
Centrale administratie & sociale diensten    Residentie “Elisabeth” (70 assistentiewoningen) 

  
  
 
WZC “De Reiger”(154 bedden, waarvan 71 RVT en 4 Kortverblijf)   WZC“’t Blauwhof”(60 bedden, waarvan 31 RVT) 

  
     
 
 

 
In totaal werken ca. driehonderd mensen voor het OCMW-Temse, waarvan zo’n 2/3de 
tewerkgesteld in de residentiële ouderenvoorzieningen. 
 
In de onmiddellijke toekomst (binnen het huidige BBC-meerjarenplan) wordt verder gewerkt 
aan de uitbouw van het departement ‘ouderenzorg’ door het nastreven van de erkenning van 
een Lokaal Dienstencentrum, de realisatie van een nieuwbouw voor het woonzorgcentrum 
De Reiger en de realisatie van nieuwe assistentiewoningen in het ziekenhuisgebouw ‘De 
Pelikaan’. 
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B. Algemene aanwervingsvoorwaarden 
 

 een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking 
(dit wordt getoetst a.d.h.v. een recent uittreksel uit het strafregister) 

 de burgerlijke en politieke rechten genieten 

 lichamelijk geschikt zijn.  De OCMW-raad stelt de geneeskundige dienst aan die de 
lichamelijke geschiktheid vaststelt. 

 de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en kennis hebben van de Nederlandse taal 

 slagen in een bekwaamheidsexamen 
 

C. Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
 

 ervaring of diploma/attest in loodgieterij en verwerking van PE-leidingen is een 
pluspunt maar geen vereiste  

 je kan zelfstandig en verantwoordelijk werken 

 in bezit zijn van het rijbewijs B is een pluspunt 
 
 

D. Bekwaamheidsexamen 
 
Deel 1: Schriftelijk gedeelte:  18/30 pt 

Gevalstudie : de kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere aspecten die zich 
tijdens de latere uitoefening van de functie kunnen voordoen. De totale context wordt 
uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat tracht, aan de hand van een bondig verslag, een 
oplossing uit te werken en voor te leggen. 

Deel 2: Praktisch gedeelte : 24/40 pt 

Work-sample proef : de uitvoering van één of meerdere taken, waardoor de 
stielkennis van de kandidaat blijkt. 

Deel 3: Mondeling gedeelte : 18/30 pt 

Evaluatie 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 
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E. Functie- en profielbeschrijving 
 
Functiekenmerken  
 
 Arbeider 

Weddenschaal D1-D3 

Dienst Technische dienst 

Functiehouder  

Opmaakdatum 02/2017 

Plaats in organogram Zie functiebeschrijving 

 
Hoofddoel van de dienst 
 

Je staat in voor een verzorgde, onderhouden en veilige infrastructuur & accommodatie ten 
bate van alle cliënten en het personeel. 

 
Plaats in de organisatie 
 

Rapporteert rechtstreeks aan de Ploegleider of zijn aangestelde. 

 
Resultaatsgebieden: 
 

t.a.v. de bewoners, bezoekers, cliënten en personeelsleden van het OCMW en zijn 
instellingen: 
- Op basis van het werkprogramma, dat per dag kan worden bijgestuurd, zelfstandig kunnen 

instaan voor het dagelijks en op regelmatige tijdstippen noodzakelijke technisch 
onderhoud, de nodige herstellingswerken en zich voordoende geplande 
verbouwingswerken. Dit in alle gebouwen van het OCMW-Temse, hun omgeving en 
bijhorende technische installaties. 

- opmaak materiaalbestek 
- verleent de nodige bijstand aan de collega's van de Technische Dienst  
- verhelpen van noodoproepen buiten de normale werkuren (vergoeding wordt voorzien)  
- werken in een 24u wachtsysteem (vergoeding wordt voorzien), afhankelijk van de 

specifieke beroepsdiscipline en/of bekwaamheid werken  
- instaan voor beperkte logistieke taken aan de centrale keuken 

t.a.v. leveranciers en personen in externe instanties : 
- bijstand verlenen bij de wettelijk verplichte periodieke onderzoeken van de technische 

installaties binnen het OCMW door het bevoegd controleorganisme (incl. branddetectie), 
afhankelijk van de specifieke beroepsdiscipline en/of bekwaamheid  

- eventueel taken opnemen binnen de thuiszorg, afhankelijk van de specifieke 
beroepsdiscipline en/of bekwaamheid 

- het zonodig verzekeren van intern en extern transport 
- taken opnemen voor AZ Nikolaas campus Temse afhankelijkvan de specifieke 

beroepsdiscipline en/of bekwaamheid 

t.a.v. medewerkers en collega's van de eigen dienst en andere diensten/instellingen : 
- samenwerking en collegialiteit 
- snelle en correcte informatieuitwisseling (informatie en adviezen over het juiste gebruik van 

machines, toestellen, materialen en producten) 
- zorgen voor een goede sfeer en verstandhouding 

t.a.v. ploegleider: 
- rapportering van uitgevoerde opdrachten en alle technische defecten (ook deze waarvoor 

niet zelf kan worden ingestaan, problemen, tekorten materiaal…) 
- advies bij materiaalkeuze  
- tijdig en correct invullen van de werkbonnen 
- andere taken binnen de technische dienst 
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algemeen : 
- verantwoordelijk voor het goed beheer van het toevertrouwde werkmateriaal 
- mede instaan voor een correcte en vriendelijke sfeer 
- meewerken aan brand- en evacuatieoefeningen 
 

 
Algemeen profiel 
 

- klantvriendelijke, dienstverlenende houding t.o.v. de bewoners van de woonzorgcentra en 
gebruikers van de diverse diensten van het OCMW-Temse   

- positief imago van het OCMW en actieve betrokkenheid meedragen en uitstralen 
- zelfstandig, correct en snel uitvoeren van opgelegde taken 
- initiatief durven nemen in alle omstandigheden 
- communicatieve vaardigheden en een verzorgd taalgebruik 
- elementaire kennis van de structuur en werking van het OCMW 
- zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en de gehele organisatie met respect 

voor de politieke overheden en de hiërarchische lijn 
- flexibiliteit: zich kunnen aanpassen aan wijzigingen in de organisatie, de opdrachten en de 

werkregeling 
- polyvalentie en inzetbaarheid: de bereidheid en capaciteit om in te springen in verwante 

functies 
- tact, discretie, integriteit en respect voor het beroepsgeheim 
- zin voor orde en netheid 
- samenwerking, teamgeest, kennis ten dienste stellen van anderen 

 
Functie specifiek profiel 
 

Kennis : 
- beroepskennis op één of meerdere domeinen van de manuele arbeid 
- bereid zijn om binnen de kortst mogelijke tijd de voor de dienst noodzakelijke technische 

kennis op te doen 

Vaardigheden : 
- kunnen berekenen van hoeveelheden benodigd produkt en materiaal 
- zelfstandig, ordelijk en nauwkeurig kunnen werken 
- inzicht hebben in de organisatie van de opgelegde taken 
- samen met collega’s kunnen werken in georganiseerd verband en leiding kunnen 

aanvaarden 
- logisch denkvermogen 
-  problemen zelfstandig en met inzicht kunnen oplossen 
-  je hebt goede communicatieve vaardigheden en je vlot kunnen uitdrukken in het 

Nederlands is een pluspunt in functie van de bewoners in onze woonzorgcentra. 

Attitudes : 
- bereidheid om ook buiten de normale werkuren te werken, eventueel in het 24u 

wachtsysteem volgens specifieke beroepsdiscipline en/of /bekwaamheid. 
- verantwoordelijkheidszin (zoals “een goede huisvader”) 
- bekommernis voor eigen en andermans veiligheid 
- zorgzaam omspringen met materiaal 
- openstaan voor nieuwe technieken 
- niet afkerig zijn voor het werken in zeer onhygiënische toestanden en ongunstige 

weersomstandigheden 
- bereidheid tot regelmatige bijscholing 

Andere persoonskenmerken : 
- bezit van een geldig rijbewijs B (een eigen auto of een auto ter beschikking hebben, is 

een pluspunt in functie van het 24u wachtsysteem, bij een oproep moet je immers binnen 
de 30 minuten ter plaatse kunnen zijn) 

- goede lichamelijke conditie 
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F. Financiële loopbaan, bezoldigingsregeling en  
aanvullende arbeidsvoorwaarden. 

 
De bruto-bezoldiging is gebaseerd op een vaste weddeschaal.  
De weddeschaal is D1-D3. Voor de bedragen verbonden aan de weddeschalen (aan 
100%, dus nog te indexeren), zie infra: 
 
 

salaris-
schalen  

D1 D2 D3 

Minimum 13.300 14.300 15.500 
Maximum 18.300 19.600 20.700 

Verhoging 1x1x350 1x1x350 1x1x350 
  3x2x350 1x2x350 1x2x400 
  1x2x300 1x2x400 1x2x350 
  8x2x350 1x2x350 1x2x400 
  1x2x500 1x2x400 2x2x350 
    1x2x350 1x2x400 
    1x2x400 1x2x350 
    1x2x350 1x2x400 
    1x2x400 1x2x350 
    2x2x350 1x2x400 
    1x2x400 1x2x350 
    1x2x350 1x2x400 

    1x2x500 1x2x350 

        

0 13.300 14.300 15.500 
1 13.650 14.650 15.850 
2 13.650 14.650 15.850 
3 14.000 15.000 16.250 
4 14.000 15.000 16.250 
5 14.350 15.400 16.600 
6 14.350 15.400 16.600 
7 14.700 15.750 17.000 
8 14.700 15.750 17.000 
9 15.000 16.150 17.350 

10 15.000 16.150 17.350 
11 15.350 16.500 17.700 
12 15.350 16.500 17.700 
13 15.700 16.900 18.100 
14 15.700 16.900 18.100 
15 16.050 17.250 18.450 
16 16.050 17.250 18.450 
17 16.400 17.650 18.850 
18 16.400 17.650 18.850 
19 16.750 18.000 19.200 
20 16.750 18.000 19.200 
21 17.100 18.350 19.600 
22 17.100 18.350 19.600 
23 17.450 18.750 19.950 
24 17.450 18.750 19.950 
25 17.800 19.100 20.350 
26 17.800 19.100 20.350 
27 18.300 19.600 20.700 
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Loonsimulatie: (huidige index = 164.06%) 
Alleenstaande, geen kinderen ten laste (persoonlijke situatie kan natuurlijk anders zijn) 

Geen ervaring: €1511.38 (netto) 

3 jaar ervaring: €1533.99 (netto) 

8 jaar ervaring: €1555.01 (netto) 

Voor een persoonlijke loonsimulatie mail naar personeelsdienst@ocmwtemse.be  

Reeds gepresteerde nuttige diensten in andere openbare besturen of overheidsinstellingen 
tellen onbeperkt mee voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit, eveneens als 
gepresteerde nuttige diensten in de private sector (of als zelfstandige) tot max. 12 jaar.  

Naast de gewone bezoldiging op basis van de toepasselijke weddeschaal zijn volgende 
vergoedingen, toelagen en/of extra-legale voordelen voorzien: vakantiegeld (volledige 
gelijkschakeling met private sector), eindejaarstoelage, maaltijdcheques (6 euro), 
fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, tal van personeelsvoordelen via de GSD 
(gemeenschappelijke sociale dienst).   
 
De vakantieregeling omvat 30 vakantiedagen en 14 feestdagen. De vakantiedagen 
worden toegekend op basis van het lopende kalenderjaar. Als arbeider kan je ingeschakeld 
worden in het 24u wachtsysteem en dan bij een oproep binnen de 30 minuten ter plaatse 
kunnen zijn.  
 

G. Hoe solliciteren  
 
Je bezorgt ons uiterlijk op maandag 06/03/2017 volgende documenten (per post of  
per e-mail, datum poststempel of datum e-mail telt): 

 Motivatiebrief 

 Curriculum Vitae 

 Wanneer in bezit: ervaring of diploma/attest in loodgieterij en verwerking van PE-
leidingen  

 Attest van goed gedrag en zeden  
 

Postadres: E-mailadres: 

OCMW-Temse 
t.a.v. de Voorzitter, dhr. Werner Maerevoet 
Kouterstraat 1 
9140 Temse 

info@ocmwtemse.be 

 

U vermeldt duidelijk in het onderwerp van de e-mail of vooraan op de omslag: 
KANDIDATUUR ARBEIDER 2017 

 
Gelieve in uw sollicitatiebrief te vermelden via welk medium u op de hoogte werd gebracht 
van de vacature. Bijkomende info kan u bekomen bij de personeelsdienst, tel. 03/710.25.30 
(Svenja Vergauwen), e-mail personeelsdienst@ocmwtemse.be  
 
De uiterste datum van kandidatuurstelling is 06 maart 2017 (poststempel of datum e-
mail telt). 
 
Clausule tweede oproep: 
In geval van onvoldoende geldige kandidaturen bij het afsluiten van de kandidatuurstelling 
kan de aanstellende overheid opteren om een nieuwe oproep te doen om zo het aantal 
potentiële kandidaten te verhogen. De reeds ingediende kandidaturen worden hiervan op 
de hoogte gesteld. 
 
  

mailto:personeelsdienst@ocmwtemse.be
mailto:info@ocmwtemse.be
mailto:personeelsdienst@ocmwtemse.be
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Verloop procedure: 
 
Op 15/03/2017 worden de kandidaten die voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden 
uitgenodigd voor deelname aan de proeven (schriftelijk en via e-mail). 
 
De proeven (schriftelijk, praktisch, mondeling) vinden plaats bij het OCMW Temse, 
Kouterstraat 1, 9140 Temse. De datum zal bekend zijn bij uitnodiging voor deelname aan de 
proeven. 
 
De functie is effectief vrij, de OCMW-Raad zal op basis van een vergelijking van de titels 
en verdiensten, één van de geslaagde kandidaten onmiddellijk aanstellen met een contract 
van onbepaalde duur tijdens de zitting van april/mei 2017 (afhankelijk van de datum van de 
af te leggen proef) 
 
Alvast bedankt voor de betoonde interesse en veel succes! 
 


