
 

Het OCMW van GANSHOREN is op zoek naar 

Een huishoudhulp - Niveau E 

Voltijds vervangingscontract 

 

Uw opdracht  

In overeenstemming met de geldende wetgeving en procedures en in het kader van de 

interventie met fysiek en/of psychisch kwetsbare begunstigden, zorgt de huishoudhulp voor 

het routineonderhoud van de kamers die in de woning worden bewoond en draagt zij zo bij 

tot het thuis behouden van de begunstigde, waardoor hij/zij een betere levenskwaliteit krijgt. 

 

Beschrijving van de functie 

• Onder het gezag van de dienstverantwoordelijke speelt u een preventieve rol 

door naar de begunstigde te luisteren en uw waarnemingen door te geven aan de 

teamverantwoordelijke. 

• U bent het belangrijkste aanspreekpunt voor alle gezondheids-, sociale en 

medische hulpverleners. 

• U neemt deel aan teamvergaderingen en opleidingen 

• U speelt een belangrijke rol in coördinatievergaderingen, dankzij uw 

waarnemingen en informatie uit het terrein 

• U evalueert en stimuleert het potentieel van de begunstigde zodat hij/zij actor 

blijft in zijn/haar dagelijks leven 

Uw profiel  

• U structureert uw werk volgens de prioriteiten en bent tegelijkertijd autonoom 

• U hebt een goed gevoel voor luisteren 

• U kunt zich aan alle situaties aanpassen en de meest geschikte oplossingen 

vinden. 

• U handelt integer en professioneel  

• U bent fysiek geschikt voor het werk (handenarbeid). 

• U maakt goed gebruik van de ter beschikking gestelde uitrusting en producten 

• U kent de regels inzake hygiëne, veiligheid en ergonomie.  

Voorwaarden 

• Voltijds contract in het kader van een vervanging 

• Functie niveau E 

• Aantrekkelijke werkuren (maandag tot vrijdag van 8u tot 16u) 

• Tweetaligheidspremie (via Selor examen) 



• Maaltijdcheques 

• Een eindejaarspremie  

• Gratis openbaar vervoer  

• Een voordelig aantal vrije dagen 

 

Interesse? 

Stuur uw kandidatuur per e-mail naar jobs@cpasgan.irisnet.be of per post naar OCMW 

Ganshoren – Hervormingslaan, 63 - 1083 GANSHOREN.  

Je sollicitatie moet het volgende bevatten: u CV en een motivatiebrief. 

 

 

 

 


