
 

 

 

 

 

 

WIL JIJ GRAAG DEEL UITMAKEN VAN ONS TEAM THUISZORG? 

 

Wij zoeken verzorgenden (man/vrouw) – niveau C1-C2 / D1-D3 

Contractueel, onbepaalde duur 

Deeltijds/voltijds – Aanleg wervingsreserve van 1 jaar 
 

Taak: 
- Je doet persoonsverzorging en huishoudelijk werk bij zorgbehoevenden aan huis die daar tijdelijk 

of blijvend niet meer zelf voor kunnen instaan.  
- Je staat ook in voor begeleidende, ondersteunende en administratieve taken. 
 
Je profiel: 

- Je hebt een groot engagement naar de hulpvrager en een actieve belangstelling in zorg 
- Je kunt overweg met diverse doelgroepen, zowel ouderen als kinderen 
- Je bent discreet 

- Je kunt zelfstandig werken, je kunt je werk goed plannen en organiseren 
- Je bezit een studiebewijs conform de kwalificatievereisten voor verzorgende in de thuiszorg 
- Je voldoet aan de vereisten inzake kennis van de Nederlandse taal, zie infobrochure op 

www.koksijde.be/vacatures-sociaal-huis 
 
Wij bieden je: 
- Minimumwedde 22.701 / 23.128 euro – maximumwedde 35.332 / 38.917 euro 

- Loon aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering 
- Fietsvergoeding 
 
Selectieproef: 
De selectieproef gaat door op dinsdag 26/11/2019 vanaf 8.30u in het Sociaal Huis. Deze proef 
bestaat uit een praktisch gedeelte in de voormiddag en een mondelinge proef in de namiddag. Er is 

geen te kennen leerstof voor deze proeven. 

 
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) kopie van je diploma/getuigschrift of een bewijs dat je laatstejaarsstudent bent met vermelding 
van de datum waarop je je diploma of getuigschrift wordt afgeleverd 

5) Indien het diploma niet afgeleverd is door een Vlaamse onderwijsinstelling: het bewijs dat je 
voldoet aan de vereiste van kennis van de Nederlandse taal 

 
Je kunt deze zaken bezorgen: 
- ofwel via de website: www.koksijde.be/verzorgende-thuiszorg 

- ofwel via brief gericht aan Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34, 8670 Koksijde 
- ofwel via fax 058 53 43 11 
- ofwel door afgifte aan de balie van het Sociaal Huis 
- ofwel via mail: info@sociaalhuiskoksijde.be 
 

Ten laatste op woensdag 13/11/2019 vóór 12u moeten we je kandidatuur ontvangen.  

Let erop dat je aanvraag volledig is, onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking! 
 
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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