Inlichtingen voor de kandidaten voor de functie van

Logistieke hulp
in de dienst Gezinszorg
(wervingsreserve juni 2022)

Wie zijn wij?
Welzijnsregio Noord-Limburg is het samenwerkingsverband van de Noord-Limburgse
OCMW’s en gemeenten Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Oudsbergen,
Peer en Pelt. Welzijnsregio Noord-Limburg werkt regionaal samen voor een sterk lokaal sociaal beleid, met aandacht en optimale kansen voor de meest kwetsbaren. We organiseren
regionaal, maar bieden lokaal kwalitatieve dienstverlening: gezinszorg, rechtshulp, schuldbemiddeling, werk en maatschappelijke integratie, informatieveiligheid en diverse projectwerkingen. We monitoren maatschappelijke tendensen en anticiperen hierop vanuit een innovatieve benadering. Dit doen we in verbinding en dialoog met ons netwerk van hulpverleningsen welzijnspartners.
De dienst gezinszorg biedt kwaliteitsvolle zorg op maat. Daarbij zetten we in op verbindend werken
waarbij de cliënt centraal staat
Functie logistieke hulp (m/v)
Voor de dienst Gezinszorg zijn we op zoek naar een logistieke hulp. Als logistieke hulp sta je in voor
poetshulp aan huis bij mensen die daar omwille van medische, sociale of psychische redenen niet zelf
voor kunnen instaan. Je doet dit werk aanvullend op het werk van de verzorgenden die ook hulp aan
huis bieden.
Daarnaast leggen we een wervingsreserve voor eventuele toekomstige aanwervingen. De wervingsreserve is twee jaar geldig.
Meer informatie over de inhoud van de functie is terug te vinden in de functiebeschrijving in bijlage.

AANBOD
Een boeiende deeltijdse job met een maatschappelijke meerwaarde, waarin je de nodige uitdagingen
zal vinden. Je krijgt bij ons de mogelijkheid om te groeien en je talenten te ontplooien.
• Contract onbepaalde duur
• Deeltijds (19u, 24u, 28.5u of 30.5u)

•

•
•
•
•
•

•

Wedde volgens loonschaal IFIC categorie 4. Voor de berekening van je salaris kunnen de jaren
anciënniteit in de openbare sector en de privésector in rekening gebracht worden. Deze telt
onbeperkt mee.
Je loon wordt aangevuld met vakantiegeld en eindejaarstoelage
Je ontvangt maaltijdcheques en hebt de mogelijk om je aan te sluiten bij onze hospitalisatieverzekering
We sparen mee voor jouw dubbel en dik verdiende pensioen (tweede pensioenpijler)
Fietsvergoeding/ kilometervergoeding
We vieren mee jouw leven. Bij belangrijke gebeurtenissen ontvang je niet enkel felicitaties,
maar ook financiële ondersteuning door onze gemeenschappelijke sociale dienst. Zo ontvang
je een premie bij de geboorte van je kind, een extra premie bij je pensioen, een cadeau bij bepaalde jubileumjaren,…
Opleidingsmogelijkheden, voor zowel het opdoen van kennis als competenties

Voorwaarden
▪
Sterke motivatie
▪
Slagen in een aanwervingsexamen
▪
Je kunnen verplaatsen over onze regio
▪
Indiensttreding zo snel mogelijk.
Hoe solliciteren?
Bezorg je sollicitatiebrief en CV ten laatste op 22 mei 2022 per e-mail
aan annelieswelzijnsregio.be
Hoe verloopt de selectieprocedure?
De selectieprocedure bestaat uit een gecombineerde proef, bestaande uit een interview met
praktische proef, waarin de motivatie, belangstelling en de inzetbaarheid gepeild worden.

Voor meer informatie en een functiebeschrijving kan je terecht bij:
Annelies Vanmeert
tel. 011/23.87.60
e-mail: annelies@welzijnsregio.be
www.welzijnsregio.be

SITUERING FUNCTIE

Functiebenaming
Weddenschaal
Te begeven volgens
Dienst
Leidinggevende

: logistieke hulp
: IFIC Categorie 4
: aanwerving
: gezinszorg
: teambegeleider dienst gezinszorg

HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE
Instaan voor regelmatig weerkerende poetshulp aan huis bij mensen die daar omwille van medische,
sociale of psychische redenen niet zelf voor kunnen instaan.

FUNCTIE-INHOUD
Onderhoud van de leefruimten
onderhoud en schoonmaak van vloeren, tapijten, ramen, meubilair, … van de leefruimten zoals
slaapkamer, keuken, sanitair
opstellen, bespreken en aanpassen van een werkplan met de cliënt, familie en andere betrokkenen en dit zelfstandig uitvoeren
stimuleren van de zelfredzaamheid van de cliënt door deze zoveel mogelijk te betrekken bij de
werkzaamheden
Signaleren noden zorgverlening cliënt
signaleren noden aangaande de zorg, veranderingen in de thuissituatie, veiligheid, ...
uitwisselen ervaringen en informatie van een cliënt met de leidinggevende, collega’s of andere
betrokkenen

KENNIS & VAARDIGHEDEN
-

elementaire kennis gangbare problematieken bij de doelgroep (eenzaamheid, beginnende dementie, doodsangst, …)
hulpverleners en diensten voor dringende interventies
technieken en producten aangaande onderhoud woning
elementaire kennis van EHBO
goede lichamelijke conditie
basiskennis Nederlands

COMPETENTIES & ATTITUDES
▪

-

▪

-

▪

▪

▪

▪

-

▪

▪

zelfontwikkeling
neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling
vraagt naar feedback bij de eigen prestaties en trekt hieruit conclusies
staat geregeld kritisch stil bij het eigen functioneren van de eigen prestaties en zet leerpunten
om in acties
integriteit
gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate informatie en respecteert het beroepsgeheim
wijst anderen op gedrag dat afwijkt van de normen van de organisatie en/of de functie
heeft aandacht voor duurzaamheid, het algemeen belang en maatschappelijke verantwoordelijkheid
inzet
werkt met enthousiasme en gedrevenheid en streeft goede dienstverlening na
stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep
durft verantwoordelijkheid te nemen
inlevingsvermogen
kan zonder te grote familiariteit een vertrouwensrelatie met een cliënt aangaan
toont erkenning en respect voor andere(n), begrip voor andere meningen of omgangsvormen en
kan een luisterend oor vormen
past zijn/haar gedrag aan dat van andere(n) aan en is tactvol en discreet
initiatief
komt uit eigen beweging tot actie
is ondernemend om de voortgang te versnellen en doet spontaan voorstellen om het werk te
verbeteren
start spontaan een nieuwe taak op als het werk klaar is of vraagt naar een nieuwe opdracht
samenwerken
denkt mee en draagt bij tot de gezamenlijke opdracht ook al is dit niet van persoonlijk belang
leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na en communiceert op een open manier
gaat respectvol om met andere(n), toont waardering voor ieders eigenheid, zoekt naar oplossingen bij conflicten, is collegiaal en streeft een goede groepsgeest na
flexibiliteit
kan overweg met diverse opdrachten, taakverruiming, wisselende prioriteiten en plotse veranderingen
verandert plan of aanpak om het beoogde resultaat efficiënter te kunnen bereiken
herkent weerstand en gaat hier gepast mee om

-

klantgerichtheid
leeft zich in de situatie van klanten in en respecteert het beroepsgeheim
stelt zich dienstverlenend op voor iedereen en speelt in op wensen van klanten voor zover dit
overeenstemt met de opdracht van de dienst
streeft naar klanttevredenheid en neemt verantwoordelijkheid op bij fouten of klachten

▪

zelfstandig werken

-

-

kan werken zonder externe controle, vertoont verantwoordelijkheidszin, heeft een goed voorkomen en een onberispelijke persoonlijke hygiëne
kan met een minimum aan instructies aan de slag en kan de organisatie en (gedeeltelijke) uitvoering van het huishouden van de cliënt zelfstandig overnemen
werkt taken volledig en tijdig af en stuurt bij indien er fouten optreden

