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

Het OCMW van Vorst zoekt voor zijn leef- en verzorgingstehuis een:
1 Referentiepersoon voor dementie – (m/v)
Contract van bepaalde duur van 1 jaar – voltijds
Om zijn bewoners een betere servicekwaliteit te bieden, werft het OCMW van Vorst voor zijn Rust- en
verzorgingstehuis Val des Roses een referentiepersoon voor dementie (m/v) aan die onder de directe
supervisie van de Directie zal werken.
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,
concentreren we ons levensproject op senioren en hun burgerschap.
Onze bewoners moeten mee kunnen blijven beslissen over dingen die hen aanbelangen. Deze
gepersonaliseerde aanpak houdt speciale aandacht in voor het respecteren van de filosofische, culturele en
sociale diversiteit.
Val des Roses stelt verscheidene diensten ter beschikking die verzorgd worden door: verplegend personeel
en zorghulpen, fysiotherapeuten, een logopediste, ergotherapeuten, een psychosociale dienst, een
coördinerend arts, een referentiepersoon voor dementie, leefgroepbegeleiders, animatrices, een technische
en logistieke dienst.
OPDRACHT EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE WERKNEMER

De werknemer belichaamt de waarden van het leef- en verzorgingstehuis door te kiezen voor een
mensgerichte aanpak.
De referentiepersoon voor dementie staat in voor de volgende taken:
 advies geven over de begeleiding en verzorging van demente personen en hun omgeving;
 informatie opzoeken over de wetgeving inzake dementie;
 het personeel sensibiliseren om symptomen van beginnende dementie te herkennen en
opleidingsadvies verstrekken;
 de reflectie over dementieproblematiek stimuleren, benaderingen en gedragingen aanleren die het
welzijn van de bewoners en hun familieleden vergroten;
 de directie middelen aanreiken om het welzijn te vergroten van personen die met deze bewoners
omgaan en hen verzorgen;
 een kwaliteitsbeleid ontwikkelen en invoeren voor de begeleiding en verzorging van personen met
dementie;
 de samenwerking bevorderen met externe instellingen die actief zijn binnen het domein.
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VEREISTE KWALITEITEN VOOR DE FUNCTIE


diploma dat toegang verschaft voor de functie van reactiveringspersoneel (kinesitherapie, logopedie
...) of van verpleger;



houder zijn van de titel Referentiepersoon voor dementie (opleiding van minstens 60 uur erkend
door het ministerie van Volksgezondheid (FOD Volksgezondheid);








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.

INFORMATIE OVER DE IN TE VULLEN FUNCTIE
 Contract van bepaalde duur van 1 jaar;
 werkstelsel: voltijds;
 onmiddellijke indiensttreding;



kosten van het openbaar vervoer volledig terugbetaald;
aantrekkelijke verlofregeling (overheidssector).

AANWERVINGSMODALITEITEN
Stuur uw kandidatuur vergezeld van een sollicitatiebrief, uw cv en een kopie van uw diploma PER EMAIL naar de dienst HR-ontwikkeling: recrutementcpas@publilink.be
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