
    Infobrochure 

OCMW Temse werft aan in vast dienstverband: 

Verpleegkundige (BV1-BV3 en C3-C4) 

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 mee behartigen van het totale welzijn van de bewoners door het creëren van een 

volwaardig thuismilieu, waar optimale verpleging en verzorging kan gekoppeld worden aan 

een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf. 

De functie-inhoud 

- t.a.v. bewoners : 

o verlenen van basiszorgen 

o verpleegtechnische handelingen en medisch gedelegeerde handelingen conform de 

wet op de uitoefening van de verpleegkunde 

o in opdracht van de hoofdverpleegkundige de medicatie - en verzorgingsbladen 

overschrijven en nakijken 

o klassement + evaluatie van de patiëntendossiers 

- t.a.v. familie, bezoekers, personen in externe instanties : 

o begeleiden en informeren van familie en bezoekers 

o onder het gezag van de hoofdverpleegkundige het bestellen van de benodigde 

medicatie 

- t.a.v. collega's van de eigen dienst : 

o deelname aan de dagelijkse briefing 

o samenwerking in overleg 

o aanvullen en onderhoud van verband- en linnenkar 

o waken over de continuïteit van de zorg aan de bewoner, vooral bij ploegwijzigingen 

- t.a.v. van andere diensten en instellingen binnen het OCMW : 

o samenwerking in overleg ook met de andere disciplines, werkzaam binnen het 

rustoord 

- t.a.v. de hoofdverpleegkundige(n) : 

o rapportage over uitgevoerde opdrachten, over toestandsgegevens van de bewoners + 

signaalfunctie i.v.m. defecten, klachten, ... 

o helpt mee het zorgmodel en de zorgdossiers uit te bouwen en te realiseren 



o schriftelijke rapportage in verslagboek en map "medicatie - en verzorgingsbladen" 

o correct uitvoeren administratie in kader van financiering door agentschap Zorg & 

Gezondheid. 

Functiespecifiek profiel  

- Kennis : 

o Degelijke beroepskennis 

- Vaardigheden : 

o verpleegtechnische vaardigheden 

o sterk observatievermogen 

o zeer contactvaardig 

o kan invoelend luisteren 

o besluitvaardigheid 

o diplomatisch met mensen kunnen omgaan 

o administratieve -en rapporteringsvaardigheden 

- Attitudes : 

o stipt, correct, snel, zorgvuldig en nauwkeurig 

o verantwoordelijkheidszin 

o staat open voor en aanvaard feedback 

o bereid tot permanente bijscholing 

o bereidheid tot werken in een volcontinu-systeem 

o vriendelijk en behulpzaam zijn 

- Andere persoonskenmerken 

o Onberispelijke persoonlijke hygiëne 

o Goede lichamelijke conditie 

o Stressbestendigheid en in staat onder druk correct te blijven functioneren 

De voornaamste toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: 

- Voor BV1-BV3: houder van een HOKT diploma of bachelor in de verpleegkunde  
- Voor C3-C4: houder zijn van het diploma van gediplomeerd verpleegkundige van het 

beroepssecundair onderwijs 

- Laatstejaarsstudenten kunnen zich eveneens kandidaat stellen mits het voorleggen van een 

studiebewijs en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum 6 maanden zullen 

deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Uiterlijk op de datum 

van hun aanstelling bij het OCMW leveren ze het bewijs dat ze aan de diplomavereiste 

voldoen. 

Aanbod 

- Salaris conform de BV1-BV3 of C3-C4 barema’s, maaltijdcheques, fietsvergoeding, 

hospitalisatieverzekering, 11% forfait voor onregelmatige prestaties, haard- of 

standplaatsvergoeding, vakantiegeld, eindejaarstoelage en attractiviteitspremie 

- Een interessante verlofregeling 

- Loonsimulatie voor een gehuwd persoon met één kind ten laste (exclusief 11% forfait): 

o BV1-BV3 

 0 jaar ervaring: € 2533,32 bruto, € 1750,56 netto 

 6 jaar ervaring: € 2710,53 bruto, € 1822,774 netto 

 12 jaar ervaring: € 2901,73 bruto, € 1907,43 netto 

o C3-C4 



 0 jaar ervaring: € 2364,04 bruto, € 1710,60 netto 

 6 jaar ervaring: € 2575,99 bruto, € 1765,08 netto 

 12 jaar ervaring: € 2795,05 bruto, € 1866,43 netto 

Reeds gepresteerde nuttige diensten in andere openbare besturen, overheidsinstellingen of in de 

private sector tellen onbeperkt mee voor het bepalen van de anciënniteit.  Functierelevante 

ervaring bij een andere overheid, telt ook mee voor schaalanciënniteit (of men start in BV1 of C3 

of al onmiddellijk in BV2 of BV3 of C4). 

Voor een persoonlijke loonsimulatie mail naar personeelsdienst@ocmwtemse.be  

Tewerkstellingsplaats: WZC De Reiger te Temse of WZC ’t Blauwhof te Steendorp 

Verloop solliciteren 

1. Praktisch gedeelte (30/50) 

work-sample proef : de kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere aspecten van 

het uitvoerend werk, dat in de beoogde functie aan bod komt. Dit gedeelte kan eventueel 

voorafgegaan worden door een schriftelijke voorbereiding. 

Op maandag 4 februari vertrekt er een schrijven (e-mail) naar de toegelaten kandidaten met 

het praktisch gedeelte (= thuisopdracht). Er zal ook een infomoment georganiseerd worden 

op 4 februari om 14u waarop de opdracht wordt toegelicht. Aanwezigheid hiervoor is 

aangeraden maar niet verplicht. De deadline voor het indienen van deze proef is 11 februari 

2019 om 10u. 

2. Mondeling gedeelte (30/50), gaat door op 15 februari 2019 

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. 

Ten laatste op 28 januari 2019 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  maart 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. Vast Bureau, Kouterstraat 1, 9140 

Temse of info@ocmwtemse.be met vermelding van “kandidatuur verpleegkundige”.1 

Bezorg ons uiterlijk tegen 16 januari 2019 een CV, motivatiebrief, kopie van een relevant diploma en 

uittreksel uit het strafregister (datum poststempel of e-mailbericht telt). 

                                                           
1 Persoonsgegevens die ons worden bezorgd zullen worden gebruikt naar aanleiding van deze sollicitatie en zullen worden bewaard in een 

sollicitatiedatabank. 

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

