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A. Korte voorstelling van het OCMW-Temse 
 
 

 
Het OCMW-Temse omvat naast haar uitgebreide centrale diensten 
(personeelsdienst, financiële dienst, technische dienst,…) en sociale diensten 
(algemeen, rechtshulp en schuldbemiddeling, gezinszorg, poetsdienst, klusjesdienst, 
LOI, onderwijsopbouwwerk, projectwerking) 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. 300 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 – te bezorgen bij 
kandidaatstelling) 

 de burgerlijke en politieke rechten genieten 

 medisch geschikt zijn (voorafgaand aan indiensttreding, zal de 
interbedrijfsgeneeskundige dienst van Securex een gezondheidsbeoordeling uitvoeren). 

 kennis hebben van de Nederlandse taal 

 slagen in een selectieprocedure 
 
 

C. Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
 
houder zijn van één van de diploma’s of getuigschriften die in aanmerking worden genomen 
voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B, zoals vermeld in Bijlage I van het 
Besluit van de Vlaamse Regering dd. 07 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor o.a. de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel.  
 (i.e. bachelor-diploma of HOKT-diploma of daarmee gelijkgesteld); 

 
(kopie diploma te bezorgen bij kandidaatstelling) 

 

D. Selectieprocedure 
 

1. Schriftelijk gedeelte : 30/50 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/powerpoint/:.. weer te geven.  
 
2. Mondeling gedeelte : 30/50 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 inte- resse voor het 
werkterrein.  
 
3. Psychotechnisch gedeelte :  
Dit gedeelte heeft als doel het profiel van de kandidaat te beoordelen in het licht van de voor 
de functie vereiste profielkenmerken.  
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. 
 

E. Wat betekent een wervingsreserve? 
 
Het OCMW Temse legt een wervingsreserve aan zodat ze beschikt over een lijst van 
geslaagde kandidaten voor een bepaalde functie (nu beleidsmedewerker HRM). Als er een 
vacature vrijkomt voor deze functie worden de geslaagde kandidaten hiervan op de hoogte 
gebracht en komen zij in aanmerking voor deze job. 
 
De geslaagde kandidaten op de wervingsreserve kunnen een arbeidsovereenkomst 
onbepaalde duur krijgen. 
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Op dit moment zijn er geen openstaande vacatures, maar er wordt op korte termijn een open 
vacature verwacht. 
 

F. Functiebeschrijving en competentieprofiel 
 

Functiebenaming :  Beleidsmedewerker HRM 
Instelling /dienstengroep : Centrale administratie 
Dienst (+ evt. subdienst ) : Personeel & Secretariaat 
Functionele loopbaan : B1-B3 
Opmaakdatum :  april 2017 

 

HOOFDDOEL VAN DE DIENST 

 

De personeelsdienst streeft naar een maximale benutting, ondersteuning en versterking van 
de personeelsleden van het OCMW door een geïntegreerd personeelsbeleid en een 
efficiënt personeelsbeheer. 

 

PLAATS IN DE ORGANISATIE 

 

Rapporteert rechtstreeks aan de HRM Coördinator woonzorg. 

 

FUNCTIE-INHOUD 

Verantwoordelijk voor het VTO-beleid (vorming, training en opleiding) en opvolging 
hiervan i.s.m. de betrokken diensten 
- ontwikkelen van  een geïntegreerd vormingsbeleid dat afgestemd is op en bijdraagt tot de 

realisatie van de beleidsdoelstellingen, opgenomen in het BBC-meerjarenplan 
- Instaan voor de opmaak van een concreet vormingsplan en de praktische organisatie, 

uitvoering en opvolging ervan teneinde de medewerkers van de verschillende diensten 
zo goed mogelijk te ondersteunen. 

- u volgt –in samenspraak met de betrokken dienstverantwoordelijken- intensief de 
toepasselijke wetgeving en nieuwe tendensen op die relevant zijn voor op vormingsvlak, 
teneinde het gevoerde beleid steeds te kunnen bijsturen (o.a.: de op te volgen 
vormingsuren in de WZC en dienst thuiszorg) 

 
Coördineren en uitvoeren van aanwervings- of bevorderingsprocedures, aanleg van 
wervingsreserves, volgens de afspraken opgenomen in de rechtspositieregeling: 
- opvolging vraag/behoefte van de klant (dienst of diensthoofd ) 
- raadplegen van de sollicitantendatabank 
- ontvangen en opvolgen spontane sollicitanten 
- adverteren in de meest gepaste rekruteringskanalen 
- rekruteren van kandidaten (cv-screening) 
- houden van selectiegesprekken in samenwerking met diensthoofden 
- informeren en adviseren van sollicitanten over het resultaat 
- administratie opvolgen (verslaggeving voor het bestuur,…) 
 
Coördineren en uitvoeren van diverse HR-projecten: 
- uitbouw en implementatie onthaalbeleid nieuwe medewerkers 
- uitbouw en implementatie feedbackgesprekken (planning, functioneren, evaluatie) 
- uitbouw en implementatie positief aanwezigheidsbeleid 
- dit zijn slechts een paar voorbeelden, afhankelijk van het toekomstig personeelsbeleid, 

komen hier nog projecten bij 
 
t.a.v. externe personen en instanties : 
-     onderhouden van goede contacten met organisaties en instanties waarop geregeld een 
beroep    wordt gedaan 
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t.a.v. collega's van de personeelsdienst : 
- samenwerking in overleg en collegialiteit 
- inspringen bij taken inzake loonadministratie 
- deelname aan interne vergaderingen en overlegt met collega’s om tot een positieve 

werksfeer te komen.  
 
t.a.v. collega's van andere diensten en instellingen binnen het OCMW : 
- overleg en snelle, correcte uitwisseling van de voor de dienst(en) nuttige informatie 
- proactieve benadering en opvolging van behoeften, tekorten en problemen rondom de 

werking van de dienst/departement  
 
t.a.v. de HRM coördinator woonzorg: 
- ondersteuning bij de aanpassing of updating van de personeelsstatuten, de reglementen, 

organogrammen en functiebeschrijvingen alsook van de personeelsformaties 
- ondersteuning bij de voorbereiding en afhandeling van de aanleg van wervingsreserves, 

aanwervings- en/of bevorderingsprocedures 
- actief meewerken aan teamoverleg 
- rapporterings- en signaalfunctie 
- In opdracht van de HRM coördinator woonzorg het uitvoeren van overige taken passend 

binnen de doelstellingen van de dienst. 
 
algemeen: 
- 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, een dienstvoertuig, machines, 

gereedschap, enz.) U meldt defecten aan de verantwoordelijke en vraagt specifiek 

materiaal tijdig aan 

- 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 

- u gaat vertrouwelijk om met verkregen informatie 

- bereidheid zich permanent bij te scholen 

- zin voor orde en netheid 

- samenwerking, teamgeest, kennis ten dienste stellen van anderen 

- organisatorisch sterk 

- administratief vaardig  

- stipt, correct, zorgvuldig en nauwkeurig 
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- beschikken over de nodige informaticakennis (belangrijkste microsoft office 

toepassingen) 

- op zoek naar continue verbetering en openstaan voor automatisatie 

- vlot noden analyseren en meedenken naar oplossingen 

 

FUNCTIESPECIFIEK PROFIEL 

 

Klantgerichtheid : Onderneemt, binnen de mogelijkheden van de eigen functie, acties om de 
dienstverlening aan klanten te optimaliseren 

 Gaat kritisch na op welke punten de eigen dienstverlening aan de klant kan worden 
verbeterd  

 Onderzoekt gericht (via systematische bevraging) de wensen, behoeften en 
verwachtingen van klanten  

 Formuleert concrete voorstellen met betrekking tot het verbeteren van de eigen 
dienstverlening t(en) 

 Neemt concrete acties naar aanleiding van specifieke feedback van klanten  
 Zet nieuwe mogelijkheden op vlak van dienstverlening meteen om in de praktijk  
 Neemt acties om de dienstverlening ten aanzien van specifieke doelgroepen te 

optimaliseren, in functie van hun noden en behoeften (vb. handicap, …) 

Flexibiliteit: De eigen gedragsstijl kunnen veranderen teneinde een gesteld doel te bereiken. In 

verschillende situaties of ten aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze zijn/haar 
gedrag kunnen aanpassen 

 Verandert agenda en operationele planning in functie van tijdsdruk, nieuwe 
prioriteiten, dringende vragen of behoeften 

 Verhoogt het werktempo, indien de omstandigheden dit vragen (vb. wijzigende 
deadline, tegenslagen, plots bijkomende taken,…) 

 Zoekt tijdig een alternatieve oplossing/aanpak indien blijkt dat de gekozen aanpak 
niet geschikt was 

 Is bereid taken te doen die niet tot het normale pakket behoren, indien de 
omstandigheden dit vereisen 

Samenwerken : stimuleert samenwerking binnen de eigen entiteit, tussen entiteiten, binnen werk-en 
projectgroepen.  

 Komt met ideeën om het gezamenlijk resultaat te verbeteren 
 Moedigt anderen aan om samen te werken, hun ideeën te uiten en onderling van 

gedachten te wisselen 
 Moedigt anderen aan om onderling te overleggen over zaken die het eigen werk 

overstijgen 
 Betrekt anderen bij het nemen van beslissingen die op hen impact hebben 
 Bevordert de goede verstandhouding, de teamgeest en het respect voor de 

verscheidenheid van mensen 
 Geeft opbouwende kritiek en feedback 
 Moedigt anderen aan om gezamenlijk oplossingen te vinden 

Voortdurend verbeteren: Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de 

entitieit, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen. 

 Heeft belangstelling voor 'aanverwante' onderwerpen om zijn kennis te verruimen 
 Benut informatie die afkomstig is uit andere vakgebieden om de eigen aanpak en 

werking te optimaliseren 
 Onderkent de impact van nieuwe processen, technieken en methodes in andere 

vakgebieden op de eigen werking  
 Stuurt de eigen werking proactief bij naar gelang van wijzigingen op het niveau van 

de entiteit (ook digitaal) 
 Zoekt actief naar mogelijke verbeteringen die de eigen functie en het eigen 

takenpakket overstijgen (ook digitaal) 
 Is bereid tot het volgen van opleidingen om de  nodige functiespecifieke kennis op te 

doen 
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Betrouwbaarheid ‘consequent en correct handelen’: handelen vanuit de codes van integriteit, 

zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, 
sociale en ethische normen (diversiteit, milieuzorg …). Afspraken nakomen en zijn verantwoordelijkheid 
opnemen. 

 Neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn eigen handelen (past geen 
paraplupolitiek toe) 

 Leeft de deontologie na die eigen is aan de functie of het functieniveau 
 Spreekt anderen erop aan als ze niet conform bestaande regels en afspraken 

handelen 
 Handelt consequent: neemt in soortgelijke omstandigheden, soortgelijke 

standpunten in of een soortgelijke houding aan 
 Kan inschatten of informatie al dan niet verder kan of mag worden verspreid 
 Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken 

Stressbestendigheid:  Blijft kalm en rustig in situaties van langdurig verhoogde druk en/of in crisissituaties 

eigen aan de opdracht 

 Blijft rustig praten en geeft een ontspannen indruk, ook al maakt zijn/haar 
gesprekspartner het hem/haar moeilijk 

 Behoudt bij confrontaties een correcte en tactvolle houding: vermijdt 
woordenwisselingen, reageert respectvol 

 Blijft zich in crisismomenten open opstellen ten aanzien van kritiek van anderen, en 
blijft bereid zijn/haar eigen aanpak te toetsen 

 Kan voor zichzelf problemen, spanningen of tegenslagen verwerken en relativeren 
 Blijft doorzetten in geval van tegenslagen en teleurstellingen 

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Spreken in een taal zodat het publiek tot wie ze gericht is ze 

begrijpt. 
 Zorgt voor een heldere communicatie in 2 richtingen 
 Richt zich tot zijn gesprekspartner 
 Gaat regelmatig na of de boodschap voor de andere duidelijk is 
 Biedt zijn gesprekspartner(s) de mogelijkheid om vragen te stellen 
 Geeft de gesprekspartner de ruimte om zich te uiten en onderbreekt hem niet 
 Past de communicatiewijze aan de mogelijkheden of eigenheden van de 

gesprekspartner aan 

Schriftelijke  uitdrukkingsvaardigheid: een schrijfstijl hanteren die past bij de boodschap en de 

doelgroep. 
 Stelt eenduidig leesbare documenten op die beknopt en ter zake zijn 
 Levert teksten met een duidelijke structuur (zowel inhoudelijk als vormelijk) 
 Gebruikt een stijl die aangepast is aan de situatie 
 Gebruikt een taal die aan het publiek aangepast is 
 Houdt in taalgebruik en boodschap rekening met de behoeften en beperkingen van 

de verschillende doelgroepen. 

Organiseren: De benodigde acties, tijd en middelen aangeven en deze elementen coördineren om de 

doelstellingen te bereiken conform de planning. 

 Splitst een opdracht adequaat op in deelopdrachten en gaat stapsgewijs en goed 
doordacht te werk 

 Organiseert zich op zodanige wijze dat hij/zij een overzicht kan bewaren 
 Houdt bij het opmaken van een planning op realistische wijze rekening met de 

beschikbare middelen 
 Zet schaarse middelen (mensen, instrumenten, …) zo in, dat ze optimaal benut 

worden 
 Is resultaatgericht in zijn/haar actieplannen en doelstellingen (bv. werkt met 

duidelijke doelen en timing,…) 
 Voorziet voor een meer omvangrijke opdracht in een actieplan met benodigde 

budgetten, middelen, mensen en informatie 
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Nauwgezetheid: taken nauwgezet en met zin voor detail volbrengen. Gepast omgaan met materialen. 

 Levert onder druk kwaliteitsvol werk af 
 Weet snelheid met nauwkeurigheid te combineren 
 Kiest de exacte methode of procedure op basis van de gevraagde nauwkeurigheid 
 Combineert kwaniteit met kwaliteit 
 Blijft oog voor detail hebben onder tijdsdruk 

Voortgangscontrole: bewaken in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of 

medewerkers 

 Controleert op regelmatige basis de voortgang en resultaten van een werkproces 
 Bouwt momenten van werkoverleg en rapportering in (zowel van als voor anderen) 
 Checkt afspraken op het afgesproken moment 
 Wijst medewerkers (collega’s, leveranciers …) op hun planning of afspraken 
 Anticipeert op mogelijke storingen in de voortgang 

 
 
 

G. Financiële loopbaan, bezoldigingsregeling en aanvullende 
arbeidsvoorwaarden. 

 
 
De bruto-bezoldiging is gebaseerd op vaste weddeschalen. De titularis van de functie 
beleidsmedewerker HRM start bij aanwerving in de weddeschaal B1 en doorloopt 
vervolgens volgende functionele loopbaan: 
B1  
B2 na ten minste 4 jaar schaalanciënniteit in B1 en gunstige evaluatie  
B3 na ten minste 18 jaar schaalanciënniteit in B1 en B2 en gunstige evaluatie. 
 
Voor de bedragen verbonden aan de weddeschalen (aan 100%, dus nog te indexeren), zie 
tabel.  
 

salaris-schalen  B1 B2 B3 

Minimum 17.300 18.850 19.550 

Maximum 23.350 26.450 29.150 

Verhoging 1x1x500 1x1x600 1x1x800 

  5x2x500 1x2x650 1x2x750 

  1x2x450 2x2x600 6x2x800 

  4x2x500 1x2x650 1x2x750 

  1x2x600 1x2x600 2x2x800 

    1x2x650 1x2x900 

    2x2x600   

    1x2x650   

    1x2x600   

    1x2x800   

     

0 17.300 18.850 19.550 

1 17.800 19.450 20.350 

2 17.800 19.450 20.350 

3 18.300 20.100 21.100 

4 18.300 20.100 21.100 

5 18.800 20.700 21.900 

6 18.800 20.700 21.900 

7 19.300 21.300 22.700 

8 19.300 21.300 22.700 

9 19.800 21.950 23.500 

10 19.800 21.950 23.500 

11 20.300 22.550 24.300 

12 20.300 22.550 24.300 

13 20.750 23.200 25.100 

14 20.750 23.200 25.100 

15 21.250 23.800 25.900 
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16 21.250 23.800 25.900 

17 21.750 24.400 26.650 

18 21.750 24.400 26.650 

19 22.250 25.050 27.450 

20 22.250 25.050 27.450 

21 22.750 25.650 28.250 

22 22.750 25.650 28.250 

23 23.350 26.450 29.150 

 
 
 

Reeds gepresteerde diensten in andere openbare besturen of overheidsinstellingen tellen 
onbeperkt mee voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit (trap weddeschaal).  
Functierelevante ervaring bij een andere overheid, telt ook mee voor schaalanciënniteit (of 
men start in B1 of al onmiddellijk in B2 of B3). 
Gepresteerde nuttige diensten in de private sector (of als zelfstandige), kunnen tot een 
maximum van 8 jaar worden meegeteld voor de berekening van de geldelijke 
startanciënniteit (trap weddeschaal).  
 
Loonsimulatie: (huidige index = 164.06%) 
Alleenstaande, geen kinderen ten laste (persoonlijke situatie kan natuurlijk anders zijn) 

Geen ervaring: €1639,44 netto 

3 jaar ervaring: € 1687.70 netto 

8 jaar ervaring: € 1741.89 netto 

Voor een persoonlijke loonsimulatie mail naar personeelsdienst@ocmwtemse.be  
 
 
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 en tal van personeelsvoordelen via de GSD-V 
(gemeenschappelijke sociale dienst).   
 
De vakantieregeling omvat 30 vakantiedagen en 14 feestdagen.  De vakantiedagen 
worden toegekend o.b.v. het lopende kalenderjaar. 
 
U geniet van een systeem van flexibele werktijden.  De kerntijden zijn tussen 9-12u en 
tussen 14-16u.  U kan ‘glijden’ tussen 8-9u en tussen 16-17u30.  De middagpauze 
bedraagt minimaal 3 kwartier.  
  

mailto:personeelsdienst@ocmwtemse.be
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H. Hoe solliciteren en inschrijven op de wervingsreserve 
 
U bezorgt ons uiterlijk op 21 mei 2017 volgende documenten (per post of per mail, datum 
poststempel of datum mailbericht telt): 

 motivatiebrief  

 CV 

 een kopie van uw diploma; 

 uitreksel uit strafregister 
 

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 mail of vooraan op de omslag : 
KANDIDATUUR BELEIDSMEDEWERKER HRM 2017 

 
Bijkomende info kan u bekomen bij de personeelsdienst, tel. 03/710.25.30, e-mail 
personeelsdienst@ocmwtemse.be 
 
De uiterste datum van kandidatuurstelling is dus 21 mei 2017 (poststempel / datum e-
mailbericht telt). 
 
Op woensdag 24 mei 2017 zal u schriftelijk (e-mail en brief) verwittigd worden of uw 
kandidatuur al dan niet werd aanvaard.  
 
Verloop selectieprocedure: 
 
Het schriftelijk gedeelte vindt plaats op dinsdag 30 mei 2017 of woensdag 31 mei 2017 
(telkens tijdens de werkuren) in het vormingslokaal van OCMW Temse, Kouterstraat 1, 
9140 Temse. Het aanvangsuur  wordt meegedeeld bij de uitnodiging. 
 
Het mondeling gedeelte vindt plaats op woensdag 14 juni 2017 vanaf 9u of woensdag 21 
juni 2017 (vanaf 13u). De kandidaten die slagen in het schriftelijk zullen telefonisch worden 
uitgenodigd voor het mondeling gedeelte. De gesprekken vinden plaats in het 
vormingslokaal van OCMW Temse, Kouterstraat 1, 9140 Temse. 
 
Het psychotechnisch gedeelte voor de eerste 3 kandidaten die geslaagd zijn, vindt plaats 
op 26 juni 2017 of 27 juni 2016 bij Search & Selection, Koning Albertlaan 79, 9000 Gent. 
 
Alle andere geslaagde kandidaten, ook zij die nog geen psychotechnisch gedeelte hebben 
afgelegd,  zullen opgenomen worden in een wervingsreserve met een geldigheidsduur van 
2 jaar, verlengbaar tot 5 jaar.  Zij die nog geen psychotechnisch gedeelte hebben afgelegd, 
zullen eerst gunstig moeten scoren voor het psychotechnisch gedeelte, alvorens effectief te 
kunnen worden aangesteld uit de wervingsreserve. 
 
Er is momenteel nog geen vacante functie, maar die op wordt op korte termijn verwacht. 
Daarom wordt er in eerste instantie een wervingsreserve aangelegt. De kandidaten op de 
wervingsreserve kunnen gecontacteerd worden als de functie van beleidsmedewerker 
HRM vacant is. De volgorde van de wervingsreserve wordt bepaald op basis van de 
resultaten van de selectieprocedure. De kandidaat die eerst op de wervingsreserve staat, 
zal als eerste gecontacteerd worden enz… 
 
Alvast bedankt voor de betoonde interesse en veel succes! 

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

mailto:info@ocmwtemse.be
mailto:personeelsdienst@ocmwtemse.be

