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Nieuws – Blijf op de hoogte
Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Vacature: animator in wzc Herfstvreugde

Functiebeschrijving
De Gemeente Londerzeel zoekt een voltijdse animator (IFIC-CAT 12) in contractueel verband voor
onbepaalde duur.
De dienst Animatie creëert een huiselijke sfeer. Ze biedt een zinvolle tijdsbesteding aan de bewoners van het
woonzorgcentrum Herfstvreugde, aangepast aan hun fysieke en psychische mogelijkheden.
Je werkt onder de leiding van en rapporteert aan de directeur.
Meer informatie over de functie en de gevraagde competenties lees je in de functiekaart (pdf).

Je voornaamste taken zijn:

Dag bezoeker

ondersteunen en begeleiden: informatie verwerven over de bewoner en het globaal dossier aanvullen
hetonze
vlakwebsite
van animatie
dergelijke.
We op
willen
steeds en
verbeteren.
Daarvoor hebben
begeleiden
van
de
groepsactiviteiten:
doel is het aanbieden van een zinvolle dagbesteding voor
we jouw hulp en mening nodig. Maak je even tijd omhet
enkele
ouderen
korte vragen te beantwoorden? Bedankt!
sociaal netwerk onderhouden: contacten onderhouden binnen het sociaal netwerk van de bewoner
kwaliteitszorg: meewerken aan kwaliteitszorg door deel te nemen aan de verschillende werkgroepen rond
kwaliteit
Nee, bedankt
Feedback geven
Algemene
aanwervingsvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen
aan gemaakt
de selectieprocedure,
moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
mogelijk
door
van onberispelijk gedrag zijn (een recent uittreksel uit het strafregister 596.2 moet bij de kandidatuurstelling
worden overhandigd)
medisch geschikt zijn voor de functie

grondige kennis van de Nederlandse taal
diplomavereisten:
ofwel een diploma secundair onderwijs, uitgereikt in het algemeen secundair onderwijs, het
kunstsecundair onderwijs of het technisch secundair onderwijs of gelijkwaardig
ofwel een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in het zevende specialisatiejaar van het
beroepssecundair onderwijs, ofwel in de studierichting Kinderzorg ofwel in de studierichting Thuis- en
bejaardenzorg of gelijkwaardig
ofwel een certificaat (modulaire opleiding) of een getuigschrift (lineaire opleiding) van de opleiding
Begeleider-animator voor bejaarden behaald in het studiegebied Personenzorg in het kader van het
volwassenenonderwijs
slagen voor de selectieprocedure

Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke en mondelinge proef waarin de motivatie, competenties en
overeenstemming met het functieprofiel worden afgetoetst.
Het examen vindt plaats op woensdag 7 september 2022.

Aanbod
geïndexeerd maandloon: 2.631,64 tot 3.067,19 euro (in functie van toegekende anciënniteit)
vakantiegeld en eindejaarstoelage
tweede pensioenpijler van 2,5%
maaltijdcheques van 7,50 euro
terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding
gunstige verlofregeling (26 vakantiedagen voor een voltijdse betrekking)
11 feestdagen
opleidingsmogelijkheden

Over onze organisatie
De Gemeente Londerzeel is een dynamische, Vlaamse gemeente, met een landelijk karakter, waar het goed is om
te wonen, te werken en te vertoeven.
Ze garandeert een klantgerichte dienstverlening, ze streeft naar een open dialoog met haar bevolking en ze
garandeert een goed beheer. Londerzeel is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Stel je kandidaat!
Vul het online sollicitatieformulier in of stuur uw kandidatuur met motivatiebrief, cv, kopie van diploma en recent
uittreksel uit het strafregister model 596.2 (maximum 3 maand oud) uiterlijk zondag 28 augustus 2022 naar
de afdeling HRM, Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel of per mail naar sollicitatie@londerzeel.be.
Onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.

