
 

 

 

 

 

 

gaat over tot de aanwerving van 1 VTE DIENSTVERANTWOORDELIJKE 

THUISZORG - Niveau B1-B3 – Contract onbepaalde duur - Voltijds  

 
Je profiel: 
- Je bent in het bezit van een diploma bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van 

maatschappelijk assistent of een diploma dat voldoet aan de kwalificatievereisten voor de 

begeleidende personeelsleden (zie https://www.zorg-en-
gezondheid.be/kwalificatievereisten_personeel_GZAT_en_LH  ) 

- Je bent een teamspeler, enthousiast, doortastend en hebt een luisterend oor. 
- Je hebt een sterk organisatievermogen. Je bent punctueel. 
- Je bent flexibel. 
 

Je functie: 

- Organisatie van de thuiszorg: 
o Je bezoekt zorgbehoevenden aan huis 
o Je analyseert de problemen, je informeert de hulpvrager en maakt samen met de 

hulpvrager en zijn eventuele mantelzorger een hulpverleningsplan op. 
- Planning uurroosters thuiszorgdiensten (gezinszorg en poetshulp) 
- Ondersteuning personeel thuiszorgdiensten (verzorgenden en poetshulpen) 

 
Wij bieden jou: 
- Een boeiende en afwisselende job 
- Een goede werksfeer en een gemotiveerde ploeg van medewerkers/collega’s 
- Minimumwedde 28.949,82 euro (basisjaarbedrag, index inbegrepen) – maximumwedde 

48.779,61 euro (basisjaarbedrag, index inbegrepen). 
- Loon aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering 

- Fietsvergoeding 
 
Selectieproef: 
De selectieproef bestaat uit een schriftelijke en een mondeling proef, beide gaan door in het 

Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34, 8670 Koksijde. 
De schriftelijke proef gaat door op 25/10/2018 in de voormiddag; de mondelinge proef gaat door 
op 08/11/2018. 

Te kennen materie: 
- www.koksijde.be en www.sociaalhuiskoksijde.be  
- www.thuiszorgzakboekje.be  
- https://codex.vlaanderen.be : bijlage I aan het besluit van de Vlaamse Regering dd. 

24/07/2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling 
voor de woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 

 
Geïnteresseerd? 
Om in aanmerking te komen moet je volgende bezorgen aan het Sociaal Huis: 
1) je sollicitatiebrief 
2) je cv 
3) een uittreksel uit het strafregister dat maximum 3 maanden oud is 
4) een kopie van je diploma 

Indien je diploma niet afgeleverd is door een Vlaamse onderwijsinstelling: het bewijs dat je voldoet 

aan de vereiste van kennis van de Nederlandse taal (meer info: 
https://www.koksijde.be/sites/default/files/media/201602infobrochuretaalkennis.pdf ) 
 
Je kunt deze zaken bezorgen via brief, via fax 058 53 43 11, door afgifte aan de balie van het 
Sociaal Huis of via mail aan info@sociaalhuiskoksijde.be , ter attentie van de OCMW-voorzitter, 
mevrouw Greta Suber-Delie, Ter Duinenlaan 34 – 8670 Koksijde. 

 
Ten laatste op vrijdag 12/10/2018 vóór 12 uur moeten we je kandidatuur ontvangen.  
Let erop dat je aanvraag volledig is, onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking. 
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Bijkomende inlichtingen, functiebeschrijving en de toelatings – en aanwervingsvoorwaarden zijn te 

verkrijgen bij het diensthoofd thuiszorg, Carine DESAEVER, 

carine.desaever@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 55 
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