Het OCMW van Anderlecht biedt de meest kwetsbare Anderlechtenaren steun en begeleiding aan met onder
meer financiële en materiële bijstand, juridisch advies, sociaal-professionele ondersteuning, culturele
activiteiten, etc.
Daarbij is het de bedoeling dat, uitgaande van de persoonlijke situatie van elk individu, de begunstigden naar
een zo groot mogelijke zelfstandigheid worden geleid.

DE DIENSTVERLENING
Het Woonzorgcentrum Vanhellemont (WZC), dat beheerd wordt door het OCMW van Anderlecht, is een rusten verzorgingstehuis dat plaats biedt tot 189 bewoners. Binnen WZC worden de bewoners dagelijks omkaderd
door een multidisciplinair team dat over hun welzijn waakt.

UW OPDRACHT
→ U zorgt voor de residenten, luistert naar hen en beantwoord aan hun vragen, met eerbieding van hun
persoonlijkheid en hun waardigheid
→ U voert verpleging, hygiëne en comfortzorg uit, volgens het medisch protocol en de hygiëne- en
steriliteitvoorschriften
→ U neemt deel aan het actieve leven van het WZC

UW PROFIEL
→ U bent houder van een diploma Bachelor/Brevet in de verpleegkunde
→ U heeft ervaring in een rusthuis en/of een geriatrische dienst
→ U bent in het bezit van een definitief RIZIV nummer verpleger en sluit aan bij de overeenkomst "derde
betaler"
→ Houder zijn van de specialisatie in Gemeenschapzorg is een pluspunt
→ U praat Frans en/of Nederlands (u bent houder van het SELOR-brevet of bereid het te halen)

AANBOD EN VOORDELEN
→ COD of CBD met een looptijd van 1 jaar, eventueel omzetbaar in een voltijds COD
→ Mogelijkheid tot bijscholing op het terrein
→ Tenlasteneming van de verplaatsingskosten
→ Aantrekkelijk vakantiestelsel
→ Flexibele werktijden
→ Collectieve hospitalisatieverzekering
→ Gemeenschappelijke sociale dienst (vergoedingen, premies bij evenementen)
→ Erkenning van de beroepservaring

Voelt u zich aangesproken en bent u bereid om voluit te gaan voor onze innoverende acties en onze
sociale projecten een meerwaarde te geven?
Stuur ons dan uw cv en motiveringsbrief over e-mail op volgend adres:
recrutement@cpas-anderlecht.brussels voor 25 januari 2022, met
vermelding van de referentie 2021/098.

