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A. Korte voorstelling van het OCMW-Temse 
 
Het OCMW-Temse omvat naast haar uitgebreide centrale diensten (administratie, 
technische dienst,…) en sociale diensten (algemeen, trajectbegeleiding rechtshulp en 
schuldbemiddeling, thuiszorg (bestaande uit gezinszorg en aanvullende thuiszorg, woonzorg 
en het lokaal dienstencentrum), klusjesdienst, LOI, kinderopvang, dienst thuisopvang zieke 
en gehandicapte 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 wzc 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. NIEUWE (!) Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
 
a. houder zijn van een HOKT diploma of bachelor in de verpleegkunde  
b. het bewijs kunnen leveren van een effectieve praktijk van 3 jaar als lid van het 
verpleegkundig personeel in een verplegings- en/of verzorgingsinstelling  
c.  Bereid zijn tot het behalen van het diploma van één van onderstaande aanvullende 
opleidingen binnen de proeftijd (d.w.z. dat de kandidaat wordt aangeworven in de functie 
op voorwaarde dat de kandidaat start met een bijkomende opleiding die erop gericht is de 
verpleegkundige voor te bereiden op de dagelijkse leiding van een verpleegkundige equipe 
en de organisatie van een wetenschappelijk verantwoorde verpleegkundige verzorging en 
deze afrondt voor het einde van de proeftijd). De proeftijd kan verlengd worden met/tot de 
duur van de opleiding. 
d. OF het bewijs kunnen leveren van een bijkomende specifieke kaderopleiding in de 
verpleegkunde die erop gericht is de verpleegkundige voor te bereiden op de dagelijkse 
leiding van een verpleegkundige equipe en de organisatie van een wetenschappelijk 
verantwoorde verpleegkundige verzorging, rekening houdend met de specifieke behoefte 
van de patiënten, of die erop gericht is de verpleegkundige te bekwamen in het leiden en het 
organiseren van een verpleegkundig departement van het ziekenhuis en deze in staat te 
stellen de opdracht op directieniveau uit te oefenen. Dit betekent met andere woorden dat de 
verpleegkundige voldoende kennis moet hebben van het algemeen kader van de 
gezondheidszorgwetgeving, meer in het bijzonder van de ziekenhuiswetgeving en van het 
verpleegkundig beleid. Deze bijkomende opleiding, gevolgd in één van de instellingen die 
reglementair ingericht onderwijs organiseren, die gespreid is over een minimumperiode van 
2 jaar, dient bewezen door middel van een document waaruit blijkt dat de opleiding met 
voldoeninggevend resultaat werd gevolgd ; 

 
OF het bewijs kunnen leveren van een bijkomende opleiding van universitair niveau die 
erop gericht is de verpleegkundige te bekwamen in het leiden en het organiseren van een 
verpleegkundig departement van het ziekenhuis en deze in staat te stellen de opdracht op 
directieniveau uit te oefenen. Dit betekent met andere woorden dat de verpleegkundige 
voldoende kennis moet hebben van het algemeen kader van de gezondheidszorgwetgeving, 
meer in het bijzonder van de ziekenhuiswetgeving en van het verpleegkundig beleid. Deze 
bijkomende opleiding dient georganiseerd door één van de erkende universitaire instellingen 
of een in de wet op de universitaire instellingen gelijkgestelde inrichting en bewezen door 
middel van een document waaruit blijkt dat de opleiding met voldoeninggevend resultaat 
werd gevolgd ;  
 
OF houder zijn van een licentie met betrekking tot het ziekenhuisbeheer afgeleverd door 
één van de universiteiten naar Belgisch recht of door een gelijkgestelde instelling. 
Laatstejaarsstudenten van de kaderopleiding/bijkomende opleiding worden toegelaten 
tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs kunnen voorleggen en 
een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum zes maanden zullen deelnemen aan 
de eindexamens voor het behalen van hun diploma. 
 
De kandidaat hoeft bij kandidaatstelling dus nog geen kaderopleiding/bijkomende 
opleiding gevolgd hebben, maar moet hiertoe wel bereid zijn. 
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D. Bekwaamheidsexamen 
 
Deel 1: Schriftelijk gedeelte : 36/60 pt  
Redactionele competentieproef : de kandidaat wordt geconfronteerd met de beschrijving van 
één of meer situaties en/of praktijkonderwerpen die verband houden met de functie en 
waarbij een aantal competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving 
en het competentieprofiel worden getoetst. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, 
om deze aan de hand van een verslag/nota weer te geven. De redactionele 
competentieproef zal afgenomen worden in de vorm van een thuisopdracht. 
 
Deel 2: Mondeling gedeelte : 24/40 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. 
 
Deel 3: Assessment Center  
Dit gedeelte heeft als doel :  
1) de karakteriële geschiktheid van de kandidaten te beoordelen en  
2) de organisatorische en leidinggevende kwaliteiten van de kandidaten te beoordelen  
 
Dit gedeelte leidt enkel tot een gemotiveerd advies omtrent de geschiktheidsgraad van de 
kandidaten voor de uitoefening van de functie :  
- zeer geschikt  
- geschikt  
- ongeschikt  
 
De kandidaten die "ongeschikt" worden bevonden, komen evenwel niet voor benoeming in 
aanmerking. 
 
Indien meer dan drie kandidaten slagen in deel 1 en 2 van het examen zullen alleen de 
eerste 3 gerangschikte kandidaten onderworpen worden aan het assessment center.  
Enkel indien van deze 3 kandidaten niemand gunstig scoort (geschikt of zeer geschikt) voor 
het assessment center, worden de volgende (3) kandidaten opgeroepen om aan het 
assessment center onderworpen te worden. 
 
Kandidaten die geslaagd zijn voor het schriftelijk en mondeling gedeelte van het examen, 
maar die in toepassing van de regel hierboven geen assessment center hebben afgelegd, 
kunnen wel opgenomen worden in de wervingsreserve tezamen met de kandidaten die wel 
onderworpen werden aan het assessment center. 
Vooraleer zij echter aangesteld kunnen worden uit de wervingsreserve zullen zij gunstig 
(geschikt of zeer geschikt) moeten scoren voor dit assessment center. 
Ook dan zal het assessment center in principe georganiseerd worden per groep van 3 
kandidaten. 
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E. Functie- en profielbeschrijving 
 
Functiekenmerken  
 

Functiebenaming Hoofdverpleegkundige 

Weddenschaal BV5 

Dienst WZC De Reiger 

Functiehouder  

Opmaakdatum 01/2017 

Plaats in organogram Zie functiebeschrijving 

 
Hoofddoel van de dienst 
 

Binnen haar woonzorgcentra, biedt het OCMW van Temse, dagelijks een warme, 
respectvolle en veilige woon-zorgdienstverlening op maat van de behoefte van haar 
individuele bewoners en hun familie. Daarbij wordt de zelfredzaamheid van de bewoners 
gestimuleerd en trachten we hen zo lang mogelijk deel te laten blijven uitmaken van de 
lokale gemeenschap. 
  

 
Functiedoel 
 

Als hoofdverpleegkundige draag je de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en praktische 
organisatie van de zorgactiviteiten van jouw afdeling binnen het WZC en dit om een warme, 
respectvolle kwalitatieve en veilige woon- zorgomgeving te realiseren op maat van de 
behoefte van haar individuele bewoners en hun familie. Je staat in voor de correcte inzet van 
medewerkers, middelen en materiaal met het oog op een aangenaam woon-, leef- en 
zorgcomfort voor de bewoners en gebruikers. 

 
 
Plaats in de organisatie 
 

Geeft leiding aan een team van verplegend en verzorgend personeel, en rapporteert 
rechtstreeks aan het hoofd bewonerszorg. 

 
 
Resultaatsgebieden: 
 

t.a.v. bewoners, familie en bezoekers : 
- onthaal en begeleiding van de bewoners en hun familie 
- coördinator en contactpersoon m.b.t. de kwaliteit van het totale zorgenpakket dat door de 

verschillende hulpverleners en disciplines wordt aangeboden 
- opvangen van en informeren rond problemen en klachten 
- opvang en begeleiding bij ernstige ziekte, ongeval of overlijden 
- coördinatie en controle maandelijkse evaluatie patiëntendossiers 
- opvolgen van het medicatiebeleid  
 
t.a.v. externe hulpverleners, leveranciers : 
- fungeren als contactpersoon t.a.v. huisartsen, medische en paramedische diensten, 

andere gezondheidswerkers, hulpverleners en er een professionele samenwerkingsrelatie 
mee opbouwen 

- eindverantwoordelijke voor het bestellen van medicatie 
-  
 
t.a.v. eigen team verpleegkundig en verzorgend personeel : 
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- conituïteit van de zorg bewaken door het opvolgen van het elektronisch zorgdossier , en 
coördinatie van de uitvoering van de door de huisarts en/of andere medische en 
paramedische diensten voorgeschreven therapieën 

- voorbereiden, plannen, (doen) uitvoeren, evalueren en bijsturen van het totale dagelijkse 
zorgenpakket 

- jouw medewerkers motiveren, begeleiden en coachen 
 
- coördinatie toewijzing bewoners, taakverdeling, werkorganisatie, uurroosters, 

verlofregeling, vervangingen, ... 
- organiseren en leiden van teamoverleg 
- coördineren van de interne informatiedoorstroming (overdrachten, invulling dossiers, ...) 
- kennisoverdracht 
- onthaal, introductie en begeleiding van nieuwe personeelsleden 
- voeren van evaluatie- en functioneringsgesprekken 
-vorming voor jouw medewerkers stimuleren en opvolgen (in overleg en samenwerking met 

de vormingscoördinator) 
- beheer van materialen en voorraden 
 
t.a.v. andere diensten en disciplines binnen het WZC : 
- streven naar een goede verstandhouding, samenwerking en informatiedoorstroming. 
- deelname aan teamoverleg 
 
t.a.v. andere diensten/instellingen binnen het OCMW : 
- bestellen van verplegend en verzorgend materiaal via de centrale aankoopdienst en/of 

centraal magazijn 
- onderling op mekaar afstemmen van het totale interne zorgenpakket 
 
t.a.v. het hoofd bewonerszorg: 
- de decretaal opgelegde taken, waaronder het kwaliteitsdecreet, in samenwerking met de 

kwaliteitscoördinator en onder supervisie van de directeur ouderenvoorzieningen mee 
uitvoeren 

- verstrekken van nuttige informatie omtrent problemen in de werkorganisatie 
- signaleren van wensen en behoeften van bewoners en familie 
- formuleren van adviezen 
- opvolgen van beleidsadviezen 
 
 
t.a.v. de Directeur Ouderenvoorzieningen : 
- verantwoordelijk voor de RIZIV-administratie 
- verstrekken van nuttige informatie omtrent problemen in de werkorganisatie 
- signaleren van wensen en behoeften van bewoners en familie 
- formuleren van adviezen 
 
algemeen : 
- verantwoordelijk voor het goed beheer van het toevertrouwde werkmateriaal 
- mede instaan voor een correcte en vriendelijke sfeer 
- meewerken aan brand- en evacuatieoefeningen 
 
VERRUIMENDE BEPALINGEN : 
- inspringen bij de verpleging en verzorging waar nodig 
- meewerken aan de organisatie van animatie en andere festiviteiten 
- in opdracht van het hoofd bewonerszorg  het uitvoeren van overige taken passend binnen 

de doelstelling van de dienst 
 
 
Aanvullende opdrachten: 
- u respecteert de privacy van de bewoner, familie, enz. U gaat hierbij vertrouwelijk om met 

de verkregen informatie 
- u werkt volgens de voorschriften opgenomen in het kwaliteitshandboek 
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- u neemt deel aan interne vergaderingen en overlegt met collega’s om tot een positieve 
werksfeer te komen. U benadert behoeften, tekorten en problemen rondom de werking 
van uw dienst/departement proactief en stelt mogelijke oplossingen voor 

- u volgt vormingen en opleidingen die relevant zijn voor uw werk 
- u bent verantwoordelijk voor het beheer van de u toevertrouwde goederen, materiaal en 

materieel 
- u staat in voor het basisonderhoud van het materiaal dat u ter beschikking wordt gesteld 

(bijvoorbeeld kantoormateriaal, werkmateriaal, enz.). U meldt defecten aan de 
verantwoordelijke en vraagt specifiek materiaal tijdig aan 

- wanneer u belast wordt met de inning van geringe dagontvangsten of wanneer u 
aangeduid werd om het kasboek bij te houden, handelt u conform het huishoudelijk 
reglement m.b.t. de procedure voor inning van geringe dagontvangsten door 
personeelsleden van het OCMW 

- u werkt mee aan brand- en evacuatieoefeningen 
 

 
 
 
Algemeen profiel 
 

-  klantvriendelijke, dienstverlenende en oplossingsgerichte houding t.o.v. de burger 
- 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 
- bereikbaar en bereid tot prestaties buiten de normale werktijd 
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Competentieprofiel 
 

Klantgerichtheid: Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden 
binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren 

Stelt klanten centraal in de organisatie 
Onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van klanten op een adequate 
manier op te lossen  
Onderzoekt de wensen, behoeften en verwachtingen van belanghebbenden via gericht 
systematisch onderzoek 
Verleent nazorg en onderneemt concrete acties naar aanleiding van specifieke feedback van 
belanghebbenden 
Gaat kritisch na op welke punten de dienstverlening kan worden verbeterd en formuleert 
hiertoe concrete voorstellen 
Zet nieuwe mogelijkheden op vlak van dienstverlening meteen om in de praktijk 
Onderneemt acties om de dienstverlening aan specifieke doelgroepen te optimaliseren 
 
 
Integriteit : 
Correct en integere houding inzake basisregels, wetgeving, sociale en ethische normen, ook 

in situaties van grote externe druk 
Handelt correct en integer in situaties waar geen eenduidige regelgeving bestaat 
Weet op een flexibele maar zorgvuldige, objectieve en correcte wijze om te gaan met 

bestaande regels en procedures als de situatie dat vereist 
Beschermt de belangen van alle betrokkenen en belanghebbenden 
Is loyaal t.o.v. de organisatie 
 
Samenwerken : Stimuleert de samenwerking binnen zijn entiteit, werkgroepen of 

projectgroepen 
Laat het gemeenschappelijk belang van de organisatie primeren op het persoonlijk belang 
Komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren 
Betrekt belanghebbenden bij het nemen van beslissingen, stemt consequenties van acties 

en beslissingen met betrokkenen af 
Moedigt anderen aan om van gedachten te wisselen, te overleggen en samen opdrachten 

aan te pakken 
Onderneemt acties zodat er een positieve verstandhouding en productieve samenwerking 

binnen de groep ontstaat en blijft 
 
 
Overtuigingskracht : Overtuigt door inhoud én aanpak 
Argumenteert authentiek en genuanceerd 
Brengt zijn argumenten scherp onder woorden 
Begrijpt welke argumenten en redeneringen anderen aanspreken en gebruikt deze 
Brengt met zijn ideeën en voorstellen enthousiasme teweeg 
Toont begrip voor meningne en standpunten van anderen en reageert constructief op 
negatieve reacties of weerstand 
 
Veranderingsgerichtheid : 
Stimuleert vernieuwing en verandering bij anderen 
Stimuleert anderen om kritisch te kijken naar de huidige werking en om voorstellen te 

formuleren tot verbetering 
Houdt rekening met de impact van veranderingsprocessen in voorstellen of acties (vb. 

impact op medewerkers, …) 
Creëert een positief klimaat voor vernieuwing en verandering 
Vertaalt ideeën van anderen in een nieuw zienswijze 
Is bij machte een veranderstraject succesvol te implementeren 
 
Resultaatsgerichtheid : formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen en zet zich 

ten volle in om die te bereiken 
Legt de lat hoog, formuleert uitdagende maar haalbare doelstellingen 
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Gaat actief op zoek naar de beste mogelijke manier om doelen te bereiken, weegt opties 
tegen elkaar af 

Mobiliseert mensen en middelen, ook als hij hiertoe anderen (hiërarchie, collega’s) moet 
overtuigen 

Evalueert op regelmatige basis zijn resultaten en stuurt het proces bij om doelstellingen te 
behalen 

Geeft niet op, zoekt actief naar alternatieve als hij met hindernissen en tegenslagen te 
maken krijgt 

 
Richting geven: geeft richting op het niveau van processen en structuren 
Schept duidelijkheid over de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende 

teamleden en teams van de entiteit 
Zorgt ervoor dat beschikbare mensen en middelen efficiënt worden ingezet met het oog op 

de gezamenlijk te behalen doelstelling 
Voorziet in mogelijkheden voor communicatie en overleg binnen het team en stimuleert het 

gebruik daarvan 
Stuurt het functioneren van individu en team bij, met het oog op het bereiken van de 

doelstellingen 
Bewaakt processen en structuren en stuurt ze indien nodig bij om de efficiëntie of kwaliteit 

van de werking te verzekeren of te verbeteren 
 
Coachen: ondersteunt anderen bij de ontwikkeling van vaardigheden en gewenst 

gedrag 
Richt zich naast de taak of het doel dat gerealiseerd moet worden , ook op de persoon die de 

taak uitvoert (en diens ontwikkeling) 
Fungeert als klankbord en versterkt het inzicht van anderen in hun functioneren (geeft 

opbouwende feedback aan de hand van concrete voorbeelden, stelt vragen ter 
bewustwording) 

Stemt zijn advies en stijl af op het ontwikkelingsniveau en de eigenheid van anderen 
Heeft vertrouwen in de zelfsturing en groei van andren, waardeert en stimuleert die 
Stimuleert kennisoverdracht in het team, de entiteit 
 
 Stressbestendigheid ( Blijft kalm en rustig in complexe situaties waarin hij/zij met een 

langdurige of regelmatig weerkerende hoge druk en/of met crisissituaties die de eigen 
opdracht overstijgen, wordt geconfronteerd) 

Blijft onder moeilijke werkomstandigheden hoofd- en bijzaak in het eigen werk 
onderscheiden 

Presteert goed in situaties waar sprake is van langdurige of zich herhalende hoge  tijdsdruk, 
tegenslag en complicaties 

Handhaaft zich in complexe situaties en situaties met onzekerheden en onbekenden 
Blijft zich niettegenstaande grote tijdsdruk open opstellen voor meningen of opmerkingen van 

anderen 
Blijft in situaties van grote druk en weerstand zoeken naar een aangepaste stijl en aanpak 

om toch zijn/haar doelstelling te bereiken 
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F. Financiële loopbaan, bezoldigingsregeling en aanvullende 
arbeidsvoorwaarden. 

 
De bruto-bezoldiging is gebaseerd op een vaste weddeschaal. De weddeschaal is BV5.  
Voor de bedragen verbonden aan de weddeschalen (aan 100%, dus nog te indexeren), zie 
infra: 

 
Geïndexeerde bruto-maandwedde : 

 (huidige index = 164.06%) 
            Indien geen ervaring :  3014.60 euro 

  Indien 6 jaar ervaring : 3397.42 euro 
               Indien 12 jaar ervaring : 3787.05 euro 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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).  
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, attractiviteitspremie, 
maaltijdcheques (6 euro), fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, tal van 
personeelsvoordelen via de GSD (gemeenschappelijke sociale dienst).  Wanneer aan 
bepaalde voorwaarden voldaan is, kan ook aanspraak gemaakt worden op een 
functiecomplement voor hoofdverpleegkundige. 
 
De vakantieregeling omvat 26 vakantiedagen en 11 feestdagen.  De vakantiedagen 
worden toegekend o.b.v. het lopende kalenderjaar. Als hoofdverpleegkundige wordt u 
ingeschakeld in een vaste uurregeling (dagdienst, eventueel met rolbeurt om de 
permanentie overdag te verzekeren).   

EUR Niveau BV 

 BV5 
Minimum 22.050 
Maximum 33.350 

Verhogingen 1 x 1 x 950 
 1 x 2 x 900 
 5 x 2 x 950 
 1 x 2 x 900 
 4 x 2 x 950 
0 22.050 
1 23.000 
2 23.000 
3 23.900 
4 23.900 
5 24.850 
6 24.850 
7 25.800 
8 25.800 
9 26.750 

10 26.750 
11 27.700 
12 27.700 
13 28.650 
14 28.650 
15 29.550 
16 29.550 
17 30.500 
18 30.500 
19 31.450 
20 31.450 
21 32.400 
22 32.400 
23 33.350 



 13 

 

G. Hoe solliciteren  
 
U bezorgt ons uiterlijk op maandag 17 april 2017 volgende documenten (per post of per e-mail, 
datum poststempel of datum e-mail telt): 

 Motivatiebrief 

 Curriculum Vitae 

 Kopie van uw diploma bachelor verpleegkunde 

 (tewerkstellings)attest van minstens 3 jaar relevante werkervaring 

 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 
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE 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 maandag 17 april 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. 
 
Er wordt een infosessie georganiseerd op donderdag 30 maart 2017 om 19u in de feestzaal van 
WZC De Reiger (gelijkvloers), Clement D’Hooghelaan 8, Temse. Vooraf inschrijven hiervoor is niet 
nodig. 
 
Verloop procedure: 
 
Op woensdag 26/04/2017 zal aan de kandidaten die voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden de 
schriftelijke proef verstuurd worden via e-mail. Deze proef bestaat uit meerdere cases die de 
kandidaten thuis voorbereiden. De kandidaten hebben hiervoor minstens 14 dagen voorbereidingstijd. 
De deadline voor het indienen van deze proef is woensdag 10/05/2017 voor 12u. 
 
De kandidaten die slagen voor de schriftelijke proef zullen op maandag 15/05/2017 uitgenodigd 
worden voor de mondelinge proef. De mondelinge proef zal plaatsvinden op woensdag 17/052017 
(voormiddag) in de Raadzaal van OCMW Temse, Kouterstraat 1, 9140 Temse. 
 
Het assessment center wordt gepland op maandag 22/05/2017 en zal plaatsvinden in het kantoor 
van Search en Selection te Gent. 
 
De functie is effectief vrij, de benoeming op proef kan dus onmiddellijk ingaan na afloop van de 
selectieprocedure én de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van juni 2017. 
 
 Alvast bedankt voor de betoonde interesse en veel succes! 

 

Deze infobrochure geldt als eerste kennisgeving van de data van de 
selectieprocedure. 
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