
    Infobrochure 

OCMW Temse werft aan in vast dienstverband: 

Animator(-trice) (B1-B3) 

Halftijds – contractueel 

Het OCMW 

Het OCMW-Temse omvat naast haar uitgebreide centrale diensten (personeelsdienst, financiële 

dienst, dienst facility 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. 

De jobinhoud 

Het mede behartigen van het totale welzijn van de bewoners door hen alle kansen te geven om hun 

mentale, fysische en sociale mogelijkheden maximaal te benutten en te ontplooien en om zich te 

kunnen oriënteren in de tijd en in hun sociale omgeving. 

De functie-inhoud 

- t.a.v. bewoners en familie : 

o onder toezicht van de leidinggevende KELA instaan voor een evenwichtige 

samenstelling van het activiteitenprogramma met ruimte voor beweging, 

ontspanning, culturele en sociale contacten, handvaardigheid, reminiscentie, 

snoezelactiviteiten, uitstappen e.d. in groep en individueel, in samenwerking met het 

team en andere zorgdisciplines. 

o maximaal betrekken van familie en voor de bewoner betekenisvolle personen bij het 

leven in het rustoord 

o het wonen in het WZC huiselijk organiseren. 

o Mee helpen instaan om een dagelijkse zinvolle woonbeleving te creëren d.m.v. 

organisatie van herkenbare en zinvolle activiteiten zodat de mogelijkheden van de 

bewoner maximaal kunnen worden ontplooid. 

o bewoners zoveel als mogelijk in contact brengen met het leven buiten het wzc en 

omgekeerd met de bedoeling en maximale socialisatie te verwezenlijken. 

o Leren kennen en verhelderen van individuele en collectieve behoeften van bewoners 

met betrekking tot het leven in het wzc, interesses, persoonlijke voorkeuren en 

waarden, zodat elke bewoner aan bod kan komen in het animatieprogramma. 

o Activiteiten- en jaarkalender opstellen 

o Klemtoon op wonen in leefgroepen. 

o Bewaken van de naleving van de veiligheids-, hygiëne en milieuvoorschriften bij de 

uitvoering van animatieactiviteiten 

o Fungeren als vertrouwenspersoon voor bewoners en familie 

o Deelname aan de redactie van de huiskrant 



o Maximale activering van de bewoners 

- t.a.v. leveranciers en personen in externe instanties : 

o betrekken en begeleiden van vrijwilligers bij het leven in het WZC 

o uitwerken van een animatieaanbod 

o contacten opbouwen en onderhouden met andere instanties i.v.m. ontspannings- en 

vrijetijdsbesteding van de bewoners (stadsdiensten, openbare en particuliere 

vervoerdiensten, groepen en artiesten) 

o Begeleiding van stagiaires. 

- t.a.v. collega’s binnen het eigen animatieteam 

o coachen  en leiden van medewerkers 

o vraaggestuurde vernieuwing van het animatie-aanbod 

- t.a.v. collega's binnen het eigen WZC : 

o betrekken en motiveren van personeel bij alle activiteiten in en rond het WZC 

o doorgeven van nuttige kennis en ervaringen 

o actief participeren aan het werkoverleg ergo-animatie 

o actieve deelname aan het intern werkoverleg 

- t.a.v. collega's van andere diensten/instellingen binnen het O.C.M.W. : 

o informatieuitwisseling over de geplande en gerealiseerde activiteiten met de 

collega's verantwoordelijk voor animatie en activatie 

o het op elkaar afstemmen van en samenwerking in de organisatie van (eventueel 

gezamenlijke) activiteiten 

o Op vraag van directie/verantwoordelijke KELA verrichten van ondersteunende taken 

van collegae van de eigen dienst of van andere ocmw-diensten; 

- t.a.v. leidinggevende KELA. : 

o signaleren van noden, behoeften en tekorten, vastgesteld tijdens het werken met de 

bewoners 

o inlichtingen verstrekken over en verantwoorden van acitiviteiten 

 

Functiespecifiek profiel  

- Kennis : 

o Handvaardigheidstechnieken 

o basistechnieken m.b.t. hygiëne, huishoudelijke taken, creativiteit, ... 

o inzicht in de bejaardenproblematiek 

- Vaardigheden : 

o voldoende technisch onderlegd zijn 

o vlot kunnen opnemen van nieuwe technieken en vaardigheden 

o voortdurend kunnen anticiperen 

o kunnen omgaan met zeer verschillende mensen, en vooral met de gevolgen van het ouder 

worden 

o gespreksvaardigheid 

o kunnen werken in teamverband, en gemaakte afspraken stipt kunnen nakomen 

o getuigen van een logisch denkvermogen in crisissituaties 

o sociale vaardigheden 

o kunnen organiseren en planmatig kunnen werken 



o kunnen samenwerken met verschillende profielen 

o over voldoende overtuigingskracht bezitten 

o zorgvuldig en nauwgezet kunnen werken 

o Kunnen werken met verschillende Office-paketten (vb: Word, Excel). Het kunnen werken 

met grafische programma’s is een voordeel 

 

- Attitudes : 

o professionele betrokkenheid bij de bewoners 

o innoverend en creatief ingesteld 

o luisterbereidheid 

o doorzettingsvermogen en werkkracht 

o kunnen relativeren 

o bereidheid tot permanente bijscholing 

o Opvolgen van nieuwe ontwikkelingen inzake animatieactiviteiten binnen woonzorg 

o zich empatisch kunnen opstellen 

De voornaamste toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: 

- houder zijn van het HOKT-diploma of diploma van bachelor in een sociale studierichting, of 
een daarmee gelijkgesteld diploma  

- Binnen de 4 jaar na aanwerving slagen in de opleiding ‘begeleider-animator voor bejaarden 
- Beschikken over geldig rijbewijs B 

Aanbod 

- Salaris conform de B1-B3 barema’s, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering 

- Een interessante verlofregeling 

- Loonsimulatie voor een gehuwd persoon met één kind ten laste: 

o 0 jaar ervaring: € 1255,99 bruto, € 1068,29 netto 

o 6 jaar ervaring: € 1355,26 bruto, € 1133.63 netto 

Reeds gepresteerde nuttige 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).  

Voor een persoonlijke loonsimulatie mail naar personeelsdienst@ocmwtemse.be  

Tewerkstellingsplaats: WZC ’t Blauwhof te Steendorp 

Verloop solliciteren 

1. Schriftelijk gedeelte (36/60), gaat door op 26 november 2018  

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. 

mailto:personeelsdienst@ocmwtemse.be


2. Mondeling gedeelte (24/40), gaat door op 14 december 2014 

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. 

Om te slagen dien je 60% te halen. Elk onderdeel is eliminerend. 

Op 14 november zal u schriftelijk verwittigd worden of uw kandidatuur al dan niet werd aanvaard.  

Vermits de functie momenteel effectief vacant is, zal de OCMW-raad -op basis van een vergelijking 

van de titels en verdiensten- één van de geslaagde en geschikt bevonden kandidaten onmiddellijk 

aanstellen met een contract van onbepaalde duur tijdens de zitting van januari 2019.  

Alle andere geslaagde kandidaten zullen opgenomen worden in een wervingsreserve met een 

geldigheidsduur van 2 jaar, verlengbaar tot 5 jaar.  

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

Hoe solliciteren? 

De kandidaatstellingen worden gericht aan OCMW-Temse, t.a.v. de Voorzitter, dhr. Werner 

Maerevoet. Kouterstraat 1, 9140 Temse of info@ocmwtemse.be met vermelding van “kandidatuur 

animator” 

Bezorg ons uiterlijk tegen 8 november 2018 een CV, motivatiebrief, kopie van een relevant diploma, 

uittreksel uit het strafregister en kopie van het rijbewijs (datum poststempel of e-mailbericht telt). 
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