CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST

Het OCMW van Vorst zoekt voor haar rusthuis:
1 leefgroepcoördinator type “cantou” – (m/v)
1 contract van bepaalde duur van één jaar
voltijds
In het licht van de opening van twee nieuwe leefeenheden, werft het OCMW van Vorst voor zijn rusthuis Val
des Roses een leefgroepcoördinator voor het type “cantou” (m/v) aan die onder de directe supervisie van
de directie zal werken.
De leefgroep is gericht op de opvang en begeleiding van ouderen met cognitieve moeilijkheden
(desoriëntatie in tijd en ruimte ...).
OPDRACHT
De taak van de leefgroepcoördinator (m/v) bestaat erin de bewoners van de leefeenheden aangepast aan
gedesoriënteerde personen (type “cantou”) de best mogelijke levensomstandigheden te bieden. Dat doet
hij/zij door bijzondere aandacht te besteden aan het veiligstellen van de menselijke dimensie en zich zo aan
te passen aan de beginselen die aan de basis liggen van de instelling en het levensproject: respect voor de
waardigheid van elke bewoner en de aanpassing aan het ritme, de behoeften en de voorkeuren van het
individu.
OPDRACHT VAN DE INSTELLING
Val des Roses is het rusthuis van het OCMW van Vorst. De Instelling heeft een opnamecapaciteit van 160
bedden, die ingedeeld worden volgens het type 'rusthuis' en 'rust‐ en verzorgingstehuis'. Er wordt
bijzondere aandacht besteed aan verwarde bewoners, die worden opgevangen in kleine, speciaal
aangepaste leefgroepen.
Omdat we het welzijn van senioren willen verbeteren en de levenskwaliteit van eenieder willen behouden,
werken we met de bejaarden een levensproject uit met aandacht voor hun burgerschap.
Onze bewoners moeten mee kunnen blijven beslissen over dingen die hen aanbelangen. Deze
gepersonaliseerde aanpak legt een bijzondere nadruk op het respecteren van de filosofische, culturele en
sociale diversiteit.
Val des Roses stelt verschillende diensten ter beschikking die verzorgd worden door: verplegend personeel
en zorghulpen, fysiotherapeuten, een logopediste, ergotherapeuten, een psychosociale dienst, een
coördinerend arts, een referentiepersoon voor desoriëntatie, leefgroepcoördinatoren, animators, een
technische en logistieke dienst.
FUNCTIEPROFIEL
De werknemer belichaamt de waarden van het leef‐ en verzorgingstehuis door te kiezen voor een
mensgerichte aanpak.
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De leefgroepcoördinator zal instaan voor:

 het coördineren van de verschillende professionele partijen in de begeleiding van de bewoners
van de groep: multidisciplinaire coördinatie
 de invulling van de individuele behoeften van elke bewoner wat betreft zelfstandigheid en
stimulansen
 het uitwerken van het globale individuele levensproject van elke bewoner bij de inter- en
multidisciplinaire teams, en waken over de dagelijkse ontwikkeling ervan
 de goede coördinatie van de verzorging in samenwerking met de hoofdverpleegsters
 de communicatie en gezamenlijke toepassing van de gepaste houding en gedragingen tegenover
verwarde oudere personen
 de organisatie van aangename maaltijdmomenten, rekening houdend met de smaak van de
bewoners
 de correcte maaltijdverdeling
 de organisatie van het alledaagse leven van de leefgroep, en het prikkelen van een dynamiek met
aandacht voor de uitdrukking van de vrije keuze en wensen van de bewoners
 een fijne gezellige sfeer in de leefgroep, door middel van decoratie en aankleding
 deelnemen aan inter- en multidisciplinaire vergaderingen

VEREISTE KWALITEITEN VOOR DE FUNCTIE

 ervaring in ROB/RVT
 kennis van en ervaring in het begeleiden van ouderen met cognitieve moeilijkheden
 specifieke opleidingen en interesse voor dergelijke begeleiding







talen: Frans en Nederlands
grote interesse in werken met oudere personen, en vooral met verwarde bejaarden
eerdere ervaring in rust‐ en verzorgingstehuizen is een troef
communicatievaardigheden
een open geest hebben tegenover de gesprekspartners binnen en buiten de instelling
interesse voor de sector van de rusthuizen en de overheidssector

Wie kan solliciteren?


Psychologen, psychologisch assistenten, sociaal assistenten, logopedisten, ergotherapeuten,
kinesitherapeuten, zorgkundigen, verplegers, opvoeders.

INFORMATIE OVER DE VACATURE






1 contract van bepaalde duur van één jaar
Werkstelsel: voltijds
Indiensttreding: ten laatste op 1 januari 2018
Kosten van het openbaar vervoer volledig terugbetaald
Aantrekkelijke verlofregeling (overheidssector)
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AANWERVINGSMODALITEITEN
Stuur voor 25/10/2017 uw kandidatuur vergezeld van een sollicitatiebrief, uw cv en een kopie van uw
diploma, PER E‐MAIL naar mevrouw Lise MOISES, directrice van Val des Roses: lise.moises@publilink.be
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