
                        
 

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen | Dienst Werk en Activering 

 

4 Voltijdse of deeltijdse assistent zorgkundigen in de ouderenzorg 
(m/v/x) voor Stad Gent – SINE/LDE 

 
Takenpakket  

• Als zorgkundige in opleiding sta je, onder leiding van een zorgkundige of een 

verpleegkundige, in voor de verzorging en begeleiding van ouderen in een 

woonzorgcentrum. In een eerste fase van de tewerkstelling voer je logistieke taken uit ter 

ondersteuning van het verzorgend personeel (onderhoud en keuken). 

• Gedurende de tewerkstelling leer je de job van zorgkundige aan. Dit gebeurt in combinatie 

met de opleiding ‘zorgkundige’ (zie verder). 

In het kader van deze opleiding wordt op de werkplek een mentor aangeduid die je 

leerproces opvolgt. Je maakt stagetaken die met de mentor worden besproken en 

geëvalueerd. 

• Naarmate je groeit in het werk en in de opleiding kun je op de werkvloer taken uitvoeren op 

een meer zelfstandige manier. 

 

Jouw taken in het woonzorgcentrum zijn : 

• Logistieke, ondersteunende taken: onderhoud van de leefruimtes en de kamers van de 

bewoners, beheer van de was, ondersteunende taken in de keuken (bv. eetkarren naar de 

afdelingen brengen, afwas). 

• Je staat in voor kwaliteitsvolle zorg op maat van elke bewoner. Dit houdt o.a. in:  bewoners 

wassen, begeleiden bij eetmomenten, begeleiden bij toiletbezoek al dan niet met tillift, 

nagels knippen, haar- en baardverzorging, gebitsverzorging, … 

• Je neemt ook huishoudelijke taken op waaronder bedden opmaken en verschonen, de 
leefruimte van de bewoners in orde houden, tafels afruimen, drank en maaltijden verdelen.  

• Je staat niet enkel in voor het verzorgen van de bewoners, maar je hebt ook aandacht voor 

het algemeen welzijn: ook geestelijk en sociaal moeten bewoners zich goed voelen. 

Levenskwaliteit staat voorop. 

• Je bewaakt de gezondheid van de bewoners onder leiding van een verpleegkundige. 

• Je neemt deel aan teamvergaderingen. 

• Aanvullende opdrachten : 

Bewoners begeleiden bij interne en externe activiteiten, administratieve taken (relevante 
informatie in het zorgdossier registreren), reinigen van materiaal. 
 

 



 

Jouw profiel 

• Ervaring in de ouderenzorg is niet vereist. Je moet wel over het nodige enthousiasme en 

geduld beschikken om dagdagelijks met ouderen te werken en hen met een warm hart te 

verzorgen. 

• Bereid zijn om zowel zelfstandig als in een team te werken. 

• Gemotiveerd zijn om te werken. 

• Over een groot verantwoordelijkheidsgevoel beschikken om met ouderen te werken. 

• Inzet en doorzettingsvermogen om deze job met de opleiding te combineren. 

• Je kan (op termijn) werken in een ploegensysteem: tussen 7 en 22 uur.  

• Werken in het weekend is geen probleem voor jou. 

• Talenkennis Nederlands: je moet vlot een gesprek kunnen voeren. 

• Blanco getuigschrift goed zedelijk gedrag.  

• In aanmerking komen voor een SINE–contract.  

• Er zijn geen specifieke studievereisten. 

 
Wat biedt de Dienst Werk en Activering? 

• Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (5 jaar) 

• Een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst (afhankelijk van jouw voorkeur) 

• Een technische opleiding on-the-job, een opleiding in het CVO Groeipunt (vroegere VSPW) tot 

zorgkundige en begeleiding naar werk tot 6 maanden na het einde van de tewerkstelling 

• Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding … 

 
Werkplek? 

Je wordt tewerkgesteld in één van de vijf woonzorgcentra van het OCMW in het Gentse. 

 

Word jij onze collega? 

 Als kandidaat moet je voldoen aan volgende voorwaarden (SINE-maatregel): 

• Hoogstens een getuigschrift lager secundair onderwijs. 

• Indien jonger dan 45 jaar: minstens 12 maanden werkzoekend zijn in een periode van 18 

maanden en volledig uitkeringsgerechtigd zijn of 6 maanden in een periode van 9 maanden 
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leefloongerechtigd zijn OF minstens 24 maanden werkzoekend zijn in een periode van 36 

maanden. 

• Indien ouder dan 45 jaar: minstens 6 maanden werkzoekend zijn in een periode van 9 maanden 

en volledig uitkeringsgerechtigd of leefloongerechtigd zijn. 

• Voldoen aan de voorwaarden gesteld door de Stad Gent nl. medisch geschikt bevonden 

worden voor deze functie. 

Je moet bereid zijn om de opleiding ‘zorgkundige’ via het volwassenonderwijs (CVO Groeipunt, 

vroegere VSPW) te volgen: 

1 lesdag/week, 5 modules. De opleidingskosten worden door de werkgever gedragen. 

Info over deze opleiding kunt u bekomen op hetperspectief.net (onder ‘zorgkundige’) of door te 

bellen naar 09/218.89.30. 

Om deel te nemen aan de opleiding ben je verplicht een intakegesprek te hebben bij het CVO 

Groeipunt; de data hiervan worden je meegedeeld. 

Je wordt verwacht de opleiding te starten in februari 2021. 

Hoe solliciteren? 

• Bel  naar 0486 50 36 71 of mail naar sigrid.devriendt@stad.gent en schrijf je in voor de 

infosessie assistent zorgkundige, die plaatsvindt op 29/09/2020 om  9.30 of 14 uur in het 

Balenmagazijn in de Getouwstraat 10 in Gent. Tijdens de infosessie krijg je meer uitleg over 

de functie en het soort contract. Je kan meteen een afspraak maken voor een 

sollicitatiegesprek.  

• Breng je identiteitskaart en eventueel ook je CV mee. 

• Vraag alvast aan je trajectbegeleider of je in aanmerking komt voor een SINE-maatregel. 

• Indien je niet aanwezig kan zijn op de infosessie, maar toch een afspraak wenst, bel dan ten 
laatste op 28/09/2020 naar 0486 50 36 71 of mail naar sigrid.devriendt@stad.gent 
 

 
Bij Stad Gent worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competenties en wordt er geen 
onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of 
nationaliteit. 

 

 


