
Jouw belangrijkste uitdagingen:  
Je verstrekt verpleegtechnische en verzorgende handelingen om een kwalitatieve 
zorg te garanderen    Je voert administratieve logistieke taken uit voor een vlotte 
werking van het woonzorgcentrum    Je hanteert een duidelijke communicatie naar 
de bewoners, familieleden, artsen en collega’s.  

Je profiel:  
Je bent in het bezit van een diploma gebrevetteerd/gegradueerd verpleegkundige 
of bachelor in de verpleegkunde

Wij bieden:  
   Contract onbepaalde duur (indiensttredingsdatum: 1 oktober 2018)
   Voltijds/deeltijds
   Weddeschaal C3-C4 (basis bruto maandwedde: € 2217,26) of BV1-BV3 (basis bruto   
     maandwedde: € 2433,40), afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit  
     en werkervaring

OCMW Aalst opent begin oktober 2018 een nieuw woonzorgcentrum, De Faluintjes 
in Baardegem, en zoekt hiervoor nog: 

Verpleegkundigen (m/v/x)  
voor voltijdse of deeltijdse, contractuele betrekkingen

meer informatie op  https://www.aalst.be/overzicht/vacatures-bij-de-stad

Interesse?  
Solliciteren kan door je CV en kopie van je diploma te bezorgen via bovenstaande 
link. Heb je toch nog vragen? Neem dan contact met team Selecties via personeels-
dienst.selecties@Aalst.be of 053 72 37 80
Medewerkers van het OCMW worden aangeworven omwille van hun competenties, diploma en 
talent, los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, gender of seksuele geaardheid.

Jouw belangrijkste uitdagingen:  
Je staat in voor de warme en kwalitatieve zorg van de bewoners om een aangena-
me leefomgeving te garanderen    Je voert administratieve handelingen en logistie-
ke taken uit voor een vlotte werking van het woonzorgcentrum    Je zorgt voor een 
aangenaam en huiselijk woon- en leefklimaat bij de bewoners.  

Je profiel:  
Je hebt een diploma van zorgkundige of een getuigschrift hieraan gelijkwaardig 
gesteld    Je bent in het bezit van een visum om te kunnen werken als zorgkundige

Wij bieden:  
   Contract onbepaalde duur (indiensttredingsdatum: 1 oktober 2018)
   Voltijds/deeltijds
   Weddeschaal D1-D3 (basis bruto maandwedde: € 1854,69) of C1-C3 (basis bruto   
     maandwedde: € 1889,55), afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit  
     en werkervaring

OCMW Aalst opent begin oktober 2018 een nieuw woonzorgcentrum, De Faluintjes 
in Baardegem, en zoekt hiervoor nog: 

Zorgkundigen (m/v/x)  
voor voltijdse of deeltijdse, contractuele betrekkingen

meer informatie op  https://www.aalst.be/overzicht/vacatures-bij-de-stad

Interesse?  
Solliciteren kan door je CV en kopie van je diploma te bezorgen via bovenstaande 
link. Heb je toch nog vragen? Neem dan contact met team Selecties via personeels-
dienst.selecties@Aalst.be of 053 72 37 80
Medewerkers van het OCMW worden aangeworven omwille van hun competenties, diploma en 
talent, los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, gender of seksuele geaardheid.


