OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN VAN JETTE
Oproep tot kandidaturen:
Aanwerving van een ergotherapeut (v/m/x) Niveau B
DEPARTEMENT WOON EN ZORGCENTRUM (ROB/RVT)
Ref. : 2018/009

Het OCMW van Jette gaat over tot de aanwerving van een ergotherapeut onder halftijds
vervangingscontract voor onbepaalde duur voor het departement woon en zorgcentrum
(ROB/RVT). Vermoedelijke datum van indiensttreding: 18.05.2018.
De kandidaturen dienen tegen ontvangstbevestiging binnengebracht te worden bij de
dienst HRM ten laatste tegen 06.05.2018.

Opdracht
De ergotherapeut maakt deel uit van het pluridisciplinair team.
Als lid van dit team, is de opdracht van de ergotherapeut om zo goed mogelijk de
autonomie van de bewoner te handhaven, zijn integratie in het rusthuis te
vergemakkelijken, bij te dragen tot een hem optimale ontwikkeling van zijn capaciteiten,
rekening houdend met zijn limieten.
De ergotherapeut stelt alles in het werk om deze doelstelling te bereiken.

Taken
Het Koninklijk Besluit van 8 juli 1996 definieert de ergotherapeut en bepaalt de
technische prestaties waarvoor de ergotherapeut bevoegd is.

De autonomie van de bewoner bij de opname en tijdens zijn verblijf
evalueren.
Een geïndividualiseerd leefproject uitwerken en voorstellen en dit op basis van het
collectief leefproject van het rusthuis, rekening houdend met de fysische,
psychische, sociale en environnementale situatie van de bewoner.
Individuele en collectieve interventieprogramma’s voorstellen, gericht op preventie
en actieve reëducatie.
Zijn expertise en de ergotherapeutische instrumenten gebruiken voor het bereiken
van de doelstellingen zoals bijvoorbeeld door het gebruik van activiteiten van het
dagelijkse leven, ludieke activiteiten, artisanale of uitdrukkingsgerichte
activiteiten, of ook technieken of het gebruik van specifieke toestellen zoals
ortheses, protheses, technische hulpmiddelen, enz.
De bekomen resultaten evalueren en de acties zo nodig bijsturen.
…

Profiel
-

Houder zijn van het bachelorsdiploma ergotherapie. Elke poging tot fraude ten
opzichte van het diploma zal tot een klacht leiden.
U bent in het bezit van het visum ergotherapeut.
Ervaring in een rusthuis (RVT) of met het omgaan met dementerende bewoners is een
pluspunt.
In teamverband kunnen werken.
U bent in staat om goede contacten op te bouwen met de bewoners waardoor u een
vertrouwensklimaat creëert.

-

Bij voorkeur houder zijn van het Selor-taalbrevet vereist voor de functie.
Mondeling en schriftelijk kunnen communiceren in het NL/FR.
Evaluatie- en statistische verslagen kunnen opstellen.
Informaticakennis hebben.

Contract
Aanwerving onder halftijds vervangingscontract voor onbepaalde duur.
Geldende weddeschaal (niveau BH1-3)) + mogelijkheid van overname van het aantal
relevante dienstjaren i.v.m. de functie + maaltijdcheques + MIVB-abonnement en
terugbetaling van het openbaar vervoer buiten de Brusselse regio + eindejaarspremie +
opleidingen + aantrekkelijk regime van verlof en vrijstellingen.
Solliciteren
Kandidaturen + kopie van het diploma op te sturen naar:
•

•

e-mail : examen.cpas@jette.irisnet.be of

adres : OCMW van Jette / Dienst HRM – Sint-Pieterskerkstraat, 47-49 te 1090 Jette.

De kandidaturen (CV en motivatiebrief) met vermelding van de referentie 2018/009
moeten ons ten laatste toekomen op 06.05.2018 (de poststempel geldt als bewijs).
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Door te solliciteren bij het OCMW van Jette stemt u ermee in dat uw gegevens verwerkt
worden. Het OCMW verwerkt deze gegevens enkel in het kader van een
aanwervingsprocedure en deelt deze niet met derden. Uw gegevens worden nooit gebruikt
voor commerciële doelstellingen en worden gewist wanneer het duidelijk is dat uw
kandidatuur niet werd weerhouden.
Conform de bepalingen van Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27
april 2016 kan u uw persoonsgegevens opvragen, inkijken, laten corrigeren en zo nodig
laten wissen. Indien u wenst gebruik te maken van uw rechten, kan u hiervoor mailen naar
dpo@jette.irisnet.be.
Indien u niet akkoord gaat met de wijze waarop het OCMW van Jette uw gegevens
verwerkt, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via
https://www.privacycommission.be.
Gelijke kansen en diversiteit
Het OCMW van Jette bevordert de gelijke kansen. Menselijke kwaliteiten zijn bepalend,
ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht, of de seksuele geaardheid
van de persoon.
Het OCMW van Jette voert in het bijzonder een aanwervingsbeleid voor mensen met
handicap. Als u een handicap hebt, raden wij u aan om dit in uw kandidatuur te
vermelden.
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