
OCMW ZOTTEGEM

Het OCMW van Zottegem is op zoek naar nieuwe 
medewerkers (m/v) voor volgende functies:

COORDINATOR DAGVERZORGINGSCENTRUM
voltijdse statutaire functie van onbepaalde duur • graad B1 - B3

Functie: als coördinator van het dagverzorgingscentrum garandeer je een vlotte dagelijkse werking en coördinatie 
van het centrum. Alle aspecten van beheer en beleid van het centrum behoren tot jouw takenpakket. Je stelt een 
klantgerichte dienstverlening centraal waarbij je onder meer de personeelsleden stimuleert om het totale welzijn 
van de gebruikers te behartigen. Daarnaast deins je er niet voor terug om commercieel uit de hoek te komen en je 
handen uit de mouwen te steken op de werkvloer.

Profi el: je bent sterk in coördineren, je treedt coachend op en je draagt het belang van klantgerichtheid uit. Je durft 
beslissingen te nemen, je weet bovendien waar je naar toe wil en je kan door je communicatieve vaardigheden je 
klein team hiervoor warm maken. 

Voorwaarden: je beschikt over ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 
één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs, bent houder van de functietitel ergotherapeut of gegradueerd 
verpleegkundige en je voldoet aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden.

ERGOTHERAPEUT ZORGCAMPUS
aanleg wervingsreserve • voltijdse contractuele of statutaire functie van onbepaalde duur • graad B1 - B3

Functie: als ergotherapeut is het jouw taak om de bewoners van de zorgcampus (het woonzorg- en/of 
dagverzorgingscentrum) alle kansen te geven om hun mentale, fysische en sociale mogelijkheden (terug) maximaal 
te benutten en te ontplooien en om zich (terug) te kunnen oriënteren in de tijd en in hun sociale omgeving.

Profi el: je werkt graag zelfstandig, neemt initiatieven en bent communicatief. Jouw empathisch vermogen en 
klantvriendelijke instelling stellen jou ertoe in staat de bewoners te ondersteunen en te coachen. 

Voorwaarden: je bent houder van de beroepstitel van ergotherapeut, beschikt over een diploma dat een 
opleiding ergotherapie bekroont (bachelor in de ergotherapie) en je voldoet aan de algemene toelatings- en 
aanwervingsvoorwaarden.

ANIMATOR LOKAAL DIENSTENCENTRUM
halftijdse contractuele functie van onbepaalde duur • graad C1 - C3

Functie: als animator van het lokaal dienstencentrum bied je een zinvolle dagbesteding aan de bewoners aan en 
dit op een warme en belevingsgerichte wijze. 

Profi el: je neemt graag initiatieven waarbinnen je je creativiteit laat spelen en bent communicatief, sociaalvaardig, 
empathisch en organisatorisch ingesteld. 

Voorwaarden: je bent houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau C, waaronder een diploma secundair 
onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs en je voldoet aan de algemene toelatings- en wervingsvoorwaarden.

Opmerking: laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure indien zij een studiebewijs kunnen 
voorleggen met een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden hun einddiploma kunnen 
behalen.

Aanbod: we bieden je een boeiende job met ruime verantwoordelijkheid en een aantrekkelijk loon (een bruto geïndexeerd 
maandsalaris van min. € 2.365,20 en max. € 3.985,29 voor de B-functies en een bruto geïndexeerd maandsalaris van min. € 926,25 
en max. € 1.695,28 voor de halftijdse C-functie) met bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, fi etsvergoeding en 
hospitalisatieverzekering. Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve van 3 jaar.

Interesse? Op 21 november rolt Zottegem de rode loper uit voor de ouderenzorg. Dit betekent dat je op die dag een unieke blik achter 
de schermen krijgt van het woonzorgcentrum. Breng dus zeker een bezoekje! 
Tot en met 2 januari 2018 kan je online solliciteren via www.ccselect.be door je motivatiebrief, cv, een kopie van het gevraagde 
diploma en een uittreksel uit het strafregister te bezorgen. 
Bijkomende informatie (waaronder alle aanwervings- en toelatingsvoorwaarden) kan je terugvinden op www.ccselect.be.
Voor vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of nickmestdagh@ccselect.be of 02 467 35 40. 


