OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN JETTE
Oproep tot kandidaturen:
Selectiereserve van poetshulp (m/v/x)
Ref. 2018/001

Het OCMW van Jette gaat over tot de samenstelling van een selectiereserve van
poetshulpen voor de dienst hulp aan huis en mobiliteit.
De kandidaturen dienen ingediend te worden - tegen ontvangstbewijs - bij de
dienst HRM ten laatste tegen 11.02.2018.
Opdracht
De gebruiker helpen in zijn/haar activiteiten van het dagelijkse leven, over
zijn/haar algemeen welzijn waken teneinde hem/haar toe te laten thuis te blijven
wonen en zijn/haar problemen op te lossen.
Taken
- Verschillende huishoudelijke taken verzekeren waaronder het dagelijks
onderhoud van de woning,
- Een observatie- en preventietaak verzekeren, opsporen en melden van
risicosituaties,
- Een relationele ondersteuning bieden aan de gebruiker,
- Meewerken aan de dienstverlening die in samenwerking met de sociaal
assistenten en de verantwoordelijken van de dienst tot stand wordt gebracht,
- Deelnemen aan de teamvergaderingen,
- Waken over het respect van de hygiëne-en veiligheidsregels,
- Waken over het respect van de wetten, reglementen, procedures en principes
van deontologie.
Profiel
- Werkervaring bij een dienst familiehulp of in de sector van de senioren of
personen met een verminderde zelfredzaamheid is een pluspunt.
- Bij voorkeur in het bezit zijn van het Selor-taalbrevet.
- In het bezit zijn van het opleidingsgetuigschrift poetshulp is een pluspunt.
Contract
Weddeschaal op jaarbasis (niveau D1-3) + mogelijkheid van overname van het
aantal relevante dienstjaren + maaltijdcheques + MIVB abonnement en
terugbetaling van de kosten voor het openbare vervoer buiten het Brusselse

gewest + eindejaarspremie + opleidingen + aantrekkelijk regime van verlof en
vrijstellingen.
Solliciteren
Kandidaturen te richten aan:
•
•

mail examen.cpas@jette.irisnet.be of
dienst HRM - Sint-Pieterskerkstraat 47-49 te 1090 Brussel.

De kandidaturen (CV en motivatiebrief) met referentie : 2018/001 moeten ons ten
laatste toekomen op 11.02.2018, de poststempel geldt als bewijs.
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