
ZORGKUNDIGE 

Jobtime bespreekbaar 

C1-C3 

Je profiel: 

een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een diploma van het: 2de of 
het 3de jaar van de derde graad van het technisch secundair onderwijs of het beroeps-
secundair onderwijs in een zorgrichting of een pedagogische richting, behaald: 
- via dagonderwijs, 
- via sociale promotie of volwassenenonderwijs, 
- via deeltijds onderwijs. 

beschikken over een geldig visum als zorgkundige 

Wij bieden: 

 een boeiende, gevarieerde job met verantwoordelijkheid, 
 een evenwichtige balans tussen gezin en werk, 
 een goede verloning volgens de wettelijke barema’s, 
 eindejaarspremie en vakantiegeld, attractiviteitspremie, 
 aantrekkelijke vakantieregeling publieke sector, 
 arbeidsduurvermindering vanaf 45 jaar of keuze voor premie, 
 vorming, training en opleiding, 
 gratis hospitalisatieverzekering, (niet voor de vervangingsovereenkomsten) 
 maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag, 
 terugbetaling verplaatsingskosten met fiets of openbaar vervoer. 

Selectieprocedure 

De selectieprocedure bestaat uit volgende onderdelen: 

1) Case + verdediging waarvoor de kandidaat 15 minuten voorbereidingstijd krijgt (40p) 

2) Mondeling selectiegesprek (60p) 

Om geslaagd te zijn dient te kandidaat op beide onderdelen minstens de helft en in het 
totaal minstens 60% van de punten te behalen.  

Alle geslaagde kandidaten komen terecht in een wervingsreserve geldig voor 2 jaar 
(verlenging mogelijk). 



Rekruteringsdagen 

Wij organiseren tweewekelijks een rekruteringsdag voor zorgpersoneel. Alle geslaagde 
kandidaten worden opgenomen in de wervingsreserve. 

De rekruteringsdag gaat steeds door op een donderdagvoormiddag. Volgende data staan 
daarvoor reeds vast in 2019: 

22/8 |  5/9 |  19/9 | 3/10 | 17/10 | 31/10 | 14/10 | 28/11 | 12/12  

Meer informatie over deze functie of een uitgebreide functiebeschrijving kan je verkrijgen bij 
Sofie Dehou, dienst HRM, tel. 02 766 52 44 

Interesse? Aarzel niet en stuur je kandidatuur samen met cv en een kopie van het vereiste 
diploma aan OCMW Tervuren, t.a.v. personeelsdienst, Markt 7a bus 3 te 3080 Tervuren of 
per e-mail hrm@tervuren.be.  

De ingediende kandidaturen zullen worden beoordeeld door het Vast Bureau. Enkel de 
kandidaturen die volledig zijn, zullen worden weerhouden voor de selectieprocedure. 

 

 


