


































































ST.GILLi:S 
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPEWK WEllUN 

Sint-Gillis, 29/08/2019 

DIENSTORDER NR. 1236 

VOORWERP : Interne oproep : Psycholoog (m/v) MADO BRUSSEL ZUID 

Wij melden u dat een halftijdse plaats ais psycholoog (m/v), CBD van 6 maand, hernieuwbaar in 
COD, vacant is bij MADO BRUSSEL ZUID COD. 

Functie type: PSYCHOLOOG (MN) MADO BRUSSEL ZUID 
Niveau: A 

1 HIËRARCHISCHE POSITIE

• Onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke van het directiesecretariaat ;
• Onder onrechtstreeks gezag van de voorzitster en de secretaris-generaal.

0PDRACHT VAN HET DEPARTEMENT/ DE DIENST 

Het Huis van de Jongere (MADO BRUSSEL ZUID) is een tool rond jongerenhulp die momenteel in volle 
ontwikkeling is. De organisatie is actief in de zuidelijke Brusselse gemeentes en heeft ais taak om aile 
jongeren tussen 11 en 22 jaar te ontvangen en hen te helpen bij het vinden van oplossingen voor de 
problemen die ze ondervinden. 

0PDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE 

• De individuele begeleiding van de jongeren en/of de ouders verzekeren ;
• De tot stand brenging van het veelvoudig ten laste nemen,het uitbouwen van een bijzondere en

geïndividualiseerde steun, ondersteunen en helpen van de belanghebbende persoon bij zijn contacten
met de verschillende partners om de bijzondere en vooraf opgestelde doelstellingen voor elke sitautie tot
stand te brengen ;

• Deelnemen aan het ontwikkelen van de begeleiding, de bedenkingen en de analyses van de situaties ;
• Samenwerken bij de pluridisciplinaire co-tussenkomst in het netwerk ;
• De belanghebbenden kunnen informeren inzake hun rechten in het algemeen en hen helpen om aile

nodige informatie te vinden
• Een vaardigheid en een bijzondere analyse in functie van zijn/haar opleiding en zijn/haar werkgebied

bijbrengen.De waaier van hypothesen vergroten inzake enerzijds de problematieken en de geschiktheid
van de dienst om hierop te antwoorden en anderzijds de begeleidingen ;

• De richting naar de partners van MADO BXL SUD practief beheren;
• Deelnemen aan werkgroepen in verband met de professionele praktijk van de MADO ;
• Deelnemen aan de ontwikkeling van middelen, eigen aan een cultuur "case management" van de

MADO

� PROFIEL VAN DE FUNCTIE

Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma's worden in aanmerking 
genomen, met name: master in de psychologie 

Kennis (theoretisch, reglementaire ... ) : 





ST.GILLi:S 
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

Sint-Gillis, 29/08/2019

DIENSTORDER NR. 1237 

VOORWERP : Interne oproep : Maatschappelijk werker (m/v) MADO BRUSSEL ZUID 

Wij melden u dat een voltijdse plaats ais maatschappelijk werker (m/v), CBD van 6 maand, 
hernieuwbaar in COD, vacant is bij MADO BRUSSEL ZUID. 

Functie type: MAATSCHAPPELIJK WERKER (MN) MADO BRUSSEL ZUID 
Niveau: BH

1 HIËRARCHISCHE POSITIE 
• Onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke van het directiesecretariaat ;
• Onder onrechtstreeks gezag van de voorzitster en de secretaris-generaal.

� 0PDRACHT VAN HET DEPARTEMENT/ DE DIENST 
Het Huis van de Jongere (MADO BRUSSEL ZUID) is een tool rond jongerenhulp die momenteel 
in voile ontwikkeling is. De organisatie is actief in de zuidelijke Brusselse gemeentes en heeft ais 
taak om alle jongeren tussen 11 en 22 jaar te ontvangen en hen te helpen bij het vinden van 
oplossingen voor de problemen die ze ondervinden. 

1 0PDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE 
• Ontvangst van de aanvraag ;
• Analyse van elke situatie ;
• De begeleiding en leiden ;
• Opzoeking van de oorzaken van de psychologische, economische, sociale e.d.

onevenwichten die de jongeren verwarren
• Zoeken naar oplossingen.

ln de praktijk 
• ldentificeren en analyseren van de aanvraag (al luisterend en dialogerend), van het probleem,

van de aard van de vernoemde noden
• Overdracht van informatie ivm de administratieve en wettelijke gegevens ;
• Oriëntatie naar de best aangepaste hulpinrichtingen. Het kan gaan over informeren,

oriënteren, begeleiding bij de te nemen stappen, ondersteunende interventies verwezenlijken,
psychosociale leiding, bemiddeling;

• Avondprestaties (tot 19u00 et op zaterdag).

1 PROFIEL VAN DE FUNCTIE 
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma's worden in 
aanmerking genomen, met name 
• Diploma van maatschappelijk werker, liefst sector individueel maatschappelijk werk
• Diploma van assistente in de psychologie
• Diploma van gespecialiseerde opvoeder.

Kennis (theoretisch, reqlementaire ... ): 
• Kennis inzake de algemene organisatie van de OCMW's en hun werkingsprincipes ;
• Kennis inzake de administratieve procedures, in het bijzonder van het sociaal departement ;





ST.GILLi:S 
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

Sint-Gillis, 04/09/2019 

DIENSTORDER NR. 1238 

VOORWERP : Interne oproep : Administratief assistent (m/v) MADO BRUSSEL ZUID 

Wij melden u dat een halftijdse plaats ais administratief assistent (m/v), CBD van 6 maand, 
hernieuwbaar in COD, vacant is bij MADO BRUSSEL ZUID. 

Functie type: ADMINISTRATIEF ASSISTENT (MN) MADO BRUSSEL ZUID 
Niveau: C 

HIËRARCHISCHE POSITIE 
• Onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke van het directiesecretariaat ;
• Onder onrechtstreeks gezag van de voorzitster en de secretaris-generaal.

� 0PDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST 
Het Huis van de Jongere (MADO BRUSSEL ZUID) is een tool rond jongerenhulp die momenteel in 
voile ontwikkeling is. De organisatie is actief in de zuidelijke Brusselse gemeentes en heeft ais 
taak om alle jongeren tussen 11 en 22 jaar te ontvangen en hen te helpen bij het vinden van 
oplossingen voor de problemen die ze ondervinden. 

� 0PDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE 
• Het administratieve beheer verzekeren ;
• De encodages via een specifiek computerprogramma op zich nemen (een vorming is voorzien)

• Samenwerken met het team bij het beheer en de opvolging van de dossiers ;
• Deelnemen aan het communicatiebeheer (in partnerschap met de directie) ;

Bijkomende opdrachten 
• Samenwerken voor het intern administratief beheer in de dienst;
• De archiveren en het centrum van bronnen beheren ;
• Samenwerken aan verschillende acties binnen de dienst : individuele, collectieve en

gemeenschappelijk.

1 PROFIEL VAN DE FUNCTIE 
Vereist diploma : enkel de candidaturen van de houders van de volgende diploma's worden in 
aanmerking genomen, met name: houder zijn van minstens een GHSO 

Kennis (theoretisch. reqlementaire ... ) : 
• Respect van het beroepsgeheim en de deontologische code van de jongerenhulp ;
• Deelname aan verschillende ploegvergaderingen ;
• Permanente reflexie inzake de noden van het publiek van de MADO BRUSSEL ZUID;
• Capaciteit am een informatieve roi bij het publiek te vervullen inzake de algemene werking van

de dienst;
• Kennis nemen van het globaal pedagogisch project en de verschillende acties in het bijzonder

• Deelnemen aan verschillende vereiste vormingen bij het uitoefenen van de functie en in het
belang van het publiek ;



• Bereid zijn om 's avonds en tijdens het weekend te werken in functie van de
dienstnoodwendigheden

• Bereid zijn om met een kwetsbaar en dikwijls onzeker publiek te werken ;
• Over een concrete ervaring binnen een interculturele context beschikken.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures ... ) 
• Capaciteit van analyse, synthese en redigeren;
• Goede kennis van en gemak inzake informatica (Word, Excel, Outlook, Internet);
• Bereid zijn om in groep te werken, informatie uit te wisselen en te delen;
• Over belangrijke luister-, onthaal- en emphatische capacitieiten beschikken ;
• Genoeg ervaring in de interculturele context ;

Waarden: 
• Ten opzichte van het publiek : respect, beleefdheid capaciteit om te dialogeren, het kalmeren

van conflicten.
• Ten opzichte van de collega's: respect, beleefdheid, werken in ploegverband, solidariteit,

wederzijdse hulp, hoffelijkheid.
• Ten opzichte van het werk: striktheid, zin voor verantwoordelijkheid, autonomie en inzet bij de

toevertrouwde ta ken, stressbestend ig.
RESPECT VOOR HET BEROEPSGEHEIM 

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief ten laatste op 15.09.2019 te sturen naar het adres 
job3@cpasstgilles.irisnet.be met vermelding van onze referentie in het onderwerp: "RECRUT 128 
INTERN" aub. 

Par délégation, 

Victoria 









� PROFIEL VAN DE FUNCTIE

Voorwaarden te voldoen 

A) Graden die toegang verlenen tot de plaats (bevordering door verhoging in graad) :
- bestuurssecretaris of gelijkwaardig

A) Bijzondere bevorderinqsvoorwaarden :
1 jaar anciënniteit tellen in de graad A ; 
Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor code 4 
Van een gunstige evaluatie en een positief bevorderingsadvies genieten 
Houder zijn van een master diploma. 

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief ten laatste op 20.10.2019 te sturen naar het adres 
mrop@ocmwstgillis.irisnet.be met vermelding van onze referentie in het onderwerp: "RECRUT 
131  INTERN" aub. 







ST.GILLi:S 
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE 

DPENBAAR CEITTRUM VDOR MAATSCHAPPELUK WELZUN 

Sint-Gillis, 16/10/2019 

DIENSTORDER NR. 1243 

VOORWERP : Interne oproep : Paramedisch-en animatiecoërdinator in de RL T (MN) 

Wij melden u dat een voltijdse plaats ais paramedisch-en animatiecoôrdinator (BH4), COD, vacant 
is in het de Residentie 'Les Tilleuls' - dienst coôrdinatie zorgverlening. 

Functie type: PARAMEDISCH-EN ANIMATIECOëRDINATOR 
Niveau : BH4 

1 PROMOTIEVOORWAARDEN

Daarom moedigen we alle leden van het statutair personeel, houders van een functie die toegang 
geeft tot deze promotie en/of aan de speciale voorwaarden, ten zeerste aan om te solliciteren. 

A. Rangen die toegang geven tot de aangegeven cijfers

• Kiné, ergo, logo

B. Promotie speciale voorwaarden

• 2 jaar anciënniteit hebben opgebouwd in de graad
• Beantwoorden aan de voorwaarden voor toegang tot code 4;
• Beschikken over een gunstige evaluatie en over een positief promotieadvies
• Voldoen aan het promotie-examen.

1 Hl�RARCHISCHE POSITIE 

• Onder rechtstreeks gezag van de zorgcoôrdinator van de residentie Les Tilleuls
• Onder onrechtstreeks gezag van de directeur van de residentie Les Tilleuls
• De residentie Les Tilleuls is een dienst van het OCMW van Sint-Gillis. Het personeel van Les

Tilleuls is bijgevolg onderworpen aan het arbeidsreglement van het OCMW.

0PDRACHT VAN HET DEPARTEMENT/ DE DIENST 

Het Rusthuis "Les Tilleuls", een dienst van het OCMW van Sint-Gillis, omvat een rusthuis met 98 
bewoners, een rust- en verzorgingstehuis met 100 bewoners en een serviceresidentie met 33 
fiats. Het is een gemengde instelling voor mobiele en minder mobiele personen, met een team van 
bijna 150 werknemers. 
Het Rusthuis "Les Tilleuls" heeft ais doel om ouderen een waardig en kwalitatief onthaal te bieden, 
ongeacht hun mobiliteit en zelfstandigheid. Dit door middel van een globaal en georganiseerd 
zorg- en dienstverleningspalet. 

1 0PDRACHT VAN DE FUNCTIE 

__ ___, 4 L 







ST.GILLi:S 
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELUK WELZUN 

Sint-Gillis, 16/10/2019 

DIENSTORDER NR. 1244 

VOORWERP : Interne oproep : Directeur human resources (MN) 

Wij melden u dat een voltijdse plaats ais Directeur human resources (A6), COD, vacant is de 
afdeling Human Resources. 

Functie type: Directeur human resources 
Niveau : A6 - Adviseur 

! PROMOTIEVOORWAARDEN

We informeren u dat de promotie van een adviseur (niveau A6) voor de afdeling Human
Resources binnenkort aan de Council of Sociaal Action zal worden gepresenteerd.

Daarom moedigen we alle leden van het statutair personeel, houders van een functie die toegang
geeft tot deze promotie en/of aan de speciale voorwaarden, ten zeerste aan om te solliciteren.

Bijzondere promotievoorwaarden:
• 2 jaar anciënniteit hebben opgebouwd in de graad A4 of A6 of 3 jaar in de graad A 1;
• beantwoorden aan de voorwaarden voor toegang tot code 4;
• beschikken over een gunstige evaluatie en over een positief promotieadvies;
• houder zijn van een master in Human Resources, Management of een gelijkwaardig

masterdiploma;
• houder zijn van het Selorbrevet in overeenstemming met het artikel 9 §1 par. 1 of artikel

9 §2 van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 - waaruit een voldoende kennis van het
Nederlands blijkt.

� HIËRARCHISCHE POSITIE

• onder het rechtstreekse gezag van de algemene secretaris van het OCMW van Sint
Gillis.

• lid van het directiecomité
• verantwoordelijk voor + -16 personen

� MISSIE VAN HET DEPARTEMENT/ DE DIENST 

De missie van de human resources bestaat erin een coherentie te borgen tussen de strategie van 
het OCMW van Sint-Gillis en de gevestigde bevoegdheden. 

Deze basismissie omhelst submissies die moeten bijdragen aan het realiseren van wat 
volgt: 
• de motivatie van de werknemers verhogen,
• Verbetering van het welzijn van medewerkers,
• hun vaardigheden valoriseren,

------------------- ---- -----------







ST.GILLi:S 
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE 

OPENBAAR CEITTRUM VDOR MMTSCHAPPELUK WELZUN 

Sint-Gillis, 16/10/2019

DIENSTORDER NR. 1245 

VOORWERP : Interne oproep : Hoofd infrastructuur en onderhoud van het erfgoed 
(Administratief secretaris - Architect) (MN) 

Wij kondigen de promotie aan van een administratief secretaris-architect (niveau A 1) voor het 
departement lnfrastructuur, Digitale Transitie en Erfgoedbeheer. 

Functie type: Hoofd infrastructuur en onderhoud van het erfgoed (Administratief secretaris 
- Architect) 
Niveau : A1 

j PROMOTIEVOORWAARDEN

We informeren u dat de promotie van een administratief secretaris-architect (niveau A 1) voor het 
departement lnfrastructuur, Digitale Transitie en Erfgoedbeheer. 

Wij moedigen alle statutaire personeelsleden die een functie bekleden die toegang geeft tot deze 
promotie (zie A hieronder) en/of die aan de specifieke voorwaarden (zie B hieronder) voldoen, ten 
stelligste aan om te solliciteren. 

Bijzondere promotievoorwaarden: 

- houder zijn van een diploma of certificaat dat toegang geeft tot niveau 1 van de
overheidsdiensten, in een technisch vak, of houder zijn van een architectendiploma.
- slagen voor het aanwervingsexamen.

1 HIËRARCHISCHE POSITIE

• Onder het rechtstreeks gezag van het hoofd van het Departement infrastructuur, digitale
transitie en onderhoud van het erfgoed.

• Verantwoordelijk voor +- 25 personen

Il MISSIE VAN HET DEPARTEMENT/ DE DIENST

lnstaan voor het oplossen van technische en infrastructurele problemen met inachtneming van 
het behoud van het erfgoed van het OCMW. 

MISSIE EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE 

Leidinggevende verantwoordelijkheid voor de teams van de dienst infrastructuur en onderhoud 
van het erfgoed (schilders, elektriciens, loodgieters, polyvalente medewerkers) en voor bepaalde 
specifieke technische projecten die verband houden met zijn vakgebied. 

• De medewerker is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud (met behulp van interne
en externe middelen) van alle sites die het OCMW in zijn beheer heeft, onder het

4 











ST.GILLi:S 
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

DIENSTORDER NR. 1249 

VOORWERP : Interne oproep : Administratief assistent (m/v) in BO 

Wij melden u dat een voltijdse plaats ais administratief assistent (m/v), CBD van 1 jaar, 
hernieuwbaar in COD, vacant is bij het Departement sociale actie - Back Office - Medische Pool. 

Functie type: ADMINISTRATIEF ASSISTENT (MN) 
Niveau: C 

1 HIËRARCHISCHE POSITIE

• Onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke van het sociaal departement ;
• Onder onrechtstreeks gezag van de coërdinator van de back-office ;
• Onder organiek gezag van de secretaris-generaal.

0PDRACHT VAN HET DEPARTEMENT/ DE DIENST 

Een administratieve ondersteuning voor de sociale dienst verzekeren. 
De verbinding vormen tussen de Boekhouding, de Ontvangerij en de Terugvordering. 
De subsidiëring van de financiële hulp en de sociale hulp verzekeren. 

0PDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE 

• Het onthaal van de hulpvragenden aan de requisitoire loketten verzekeren en het encoderen van de
medische kaarten conform aan de bestaande principebesluiten ;

• Analyse van de facturen inzake medische kosten die overgemaakt worden door de zorgverleners
(ziekenhuizen, apothekers, geneesheren, laboratoria, tandartsen) ;

• Analyse van de medische facturen overgemaakt door de hulpvragende aan de maatschappelijk werker
ais aanvraag voor verwerking

• Encodages van de terugvorderingsformulieren Wet 65 01 en 02;
• Het behandelen van de adviezen van de ziekenhuizen in het kader van de noodopvang ;
• Het beheer van de inkomende briefwisseling van de BO.

� PROFIEL VAN DE FUNCTIE

Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma's worden in aanmerking 
genomen, met name: 
• Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Kennis (theoretisch. reglementaire ... ) : 

• Kennis van de algemene organisatie van het OCMW en van de functioneringsprincipes ;
• Kennis van de opdrachten en prioriteiten van het instituut ;
• Wettelijke kennis inzake : organieke wet, wet van 02.04.1965 ;
• Kennis inzake de reglementatie van RIZIV in verband met de ziekte- en zorgverzekering ;

Sint-Gillis, 06/12/2019



• Kennis inzake de terugvorderingsmechanieken in het kader van de wet van 02.04.1965 et het artikel
110 van de wet van 07.08.1987.

Praktische / technische vaardiqheden (informatisch, procedures ... ) 

• Beheersing van de informatische applicaties die nodig zijn voor het goed uitvoeren van de functie
(sociale software, boekhoudkundige software, hulpmiddelen qua katoorsoftware) ;

• Vlot met cijfers ;
• Zin voor organisatie ;
• Precisie in het werk ;
• Vaardigheid om aan te leren ;
• Vaardigheid om in teamverband te werken ;
• Vaardigheid om zelfstandig te kunnen werken.

Waarden: 
• Ten opzichte van het publiek : luistervaardigheid, empathie, goede communicatie, pedagogie ;
• Ten opzichte van de collega's: teamspirit, solidariteit, zin voor samenwerking, beleefdheid;
• Ten opzichte van het werk : betrokkenheid, pro-activiteit, zelfstandigheid, flexibiliteit, striktheid,
initiatief, discretie, loyaliteit, respect voor het beroepsgeheim, zin voor verantwoordelijkheid.

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief ten laatste op 18.12.2019 te sturen naar het adres 
job15@cpasstgilles.irisnet.be met vermelding van onze referentie in het onderwerp : "RECRUT 
138 INTERN" aub. 

De voorzitster, 
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