
 
 

Informatiebundel selectieprocedure adjunct-hoofdverpleegkundige 

 Stad Aalst 

Het stadsbestuur streeft ernaar Aalst uit te bouwen tot een aantrekkelijke, charmante en 

sociaalvoelende woonstad waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen.  

 

Onderstaand organogram toont de huidige organisatiestructuur van stad Aalst, die een 

modeldienst- en hulpverlener wil zijn voor onze bevolking en waar een blijvende investering in 

toegankelijke en kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening als vanzelfsprekend wordt aanzien.  

De organisatie telt ruim 1800 gedreven medewerkers.  

 

 

 Plaats in de organisatie 

 
Je werkt als adjunct-hoofdverpleegkundige in één van onze vier woonzorgcentra en maakt zo deel 

uit van de cluster Ouderenzorg. Er is één vacature in woonzorgcentrum Sint-Job en er wordt een 
wervingsreserve dat 2 jaar geldig is aangelegd voor alle woonzorgcentra van stad Aalst.  

 
Voor ouderen bij wie thuis wonen geen optie meer is,  bieden de woonzorgcentra “wonen en zorg” 

aan in een thuisvervangend milieu.  Dit houdt een gepaste huisvesting in, hygiënische en 

verpleegkundige zorgen, reactivering en psychosociale ondersteuning en voorzien van animatie en 
sociale netwerkvorming. Daarnaast zorgt een warme en persoonsgerichte zorg ervoor dat onze 
bewoners zich thuis voelen. OCMW Aalst heeft 4 woonzorgcentra: Sint-Job (118 bedden), De 
Hopperank (96 bedden), Mijlbeke (122 bedden) en De Faluintjes (85 bedden). Hierdoor ontstaat 

een spreiding van aanbod aan residentiële ouderenzorg over Groot-Aalst voor de burger. 



 
 

 Jobinhoud 

 

• Je bent verantwoordelijk voor de organisatie, de continuïteit en de kwaliteit van het 

zorgproces op afdelingsniveau. 

• Je geeft leiding aan een multidisciplinair team (exclusief paramedici en schoonmaak). 

• Je bent verantwoordelijk voor een transparante communicatie, zowel naar collega’s als naar 

klanten en partners (bewoners, familie, huisartsen, stagebegeleiders, ...). 

• Je zorgt voor een warme, persoonsgerichte omgang met de bewoners zodat ze zich thuis 

voelen. 

• Je staat in voor de vertaling van het strategisch beleid naar operationele doelstellingen. 

• Je staat - uitzonderlijk - zelf ook middenin de praktijk en bent bereid om in te springen 

wanneer nodig. 

 

 Profiel 

 
Diplomavereiste 

• Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma verpleegkunde  

OF 

• Je hebt een graduaatsdiploma verpleegkunde, slaagt in een gelijkwaardige niveautest en 

beschikt over één jaar beroepservaring als verpleegkundige. 

Kennis 

• Je hebt verpleegtechnische kennis: KATZ-schaal, wetgeving m.b.t. fixatie, vroegtijdige 

zorgplanning, wondzorg, palliatieve zorg, dementievriendelijke zorg, .. 

• Je hebt een basiskennis van de werking van een elektronisch dossier.  

• Je hebt minstens noties van managementtechnieken en coaching vaardigheden. Je bent 

bereid deze verder te ontwikkelen.  

• Je bent bereid om kennis te verwerven m.b.t. de multidisciplinaire samenwerking en bereid tot 

bijscholing.  

Competenties 

• Er komt dagelijks veel informatie op je af dus is het belangrijk dat je verbanden kan leggen 

tussen verschillende gegevens, alternatieven bedenken en sluitende conclusies trekken.  

• Om de afdeling goed te organiseren, ben je in staat om proactief doelen te stellen en 

nauwgezet actieplannen uit te tekenen waarbij je de juiste middelen inschakelt binnen de 

beschikbare tijd.  

• Je bent leidinggevende dus je staat in voor het ontwikkelen en motiveren van medewerkers. Je 

begeleidt hen in hun groei en geeft gericht feedback over hun functioneren. Je erkent hun 

kwaliteiten, stimuleert het nemen van initiatief door hen verantwoordelijkheden toe te kennen 

en past je leiderschapsstijl aan hen aan.  

• Je streeft een hoge kwaliteit na en zet je ten volle in voor het werk door steeds het beste van 

jezelf te geven en door te blijven zetten, ook in moeilijke situaties.  

• Je bent, zeker als leidinggevende, het rolmodel voor velen. Je handelt integer, je respecteert 

de vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.  

• Je komt in stressvolle situaties terecht. Daarom reageer jij kalm en resultaatgericht op stress 

en ga je constructief om met kritiek.  



 
 

Waarden 

 

De vier waarden geven identiteit aan onze organisatie. Dit zijn niet enkel mooie woorden; elke 
dienst / elk team geeft zelf invulling aan de manier waarop de waarden worden beleefd en gaat er 
actief mee aan de slag!  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 Aanbod 

• Een gevarieerde functie in een organisatie waar klantgerichtheid, vertrouwen, 

betrokkenheid en samenwerken centraal staan. 

• Voltijds contract onbepaalde duur. 

• Weddeschaal Bv1-Bv3 (basisbrutowedde tussen 2507 EUR per maand en 4160 EUR per 

maand, afhankelijk van of wij jouw relevante anciënniteit en werkervaring kunnen 

aanvaarden). 

• Ben je benieuwd wat het betekent om te werken voor stad Aalst? Lees hier alle informatie 

na over de stad Aalst als werkgever. 

 

 Selectieprocedure 

De selectieprocedure bestaat uit volgende onderdelen:  

1. Enkel de kandidaten die in het bezit zijn van een graduaatsdiploma nemen deel aan de 
niveautest. De niveautest zal afgenomen worden op 22 of 23 april 2020.  

Enkel de kandidaten die slagen in de niveautest én over 1 jaar beroepservaring als 

verpleegkundige beschikken, nemen deel aan de selectieprocedure.  

2. Thuisopdracht: wordt verzonden op 24 april 2020 en moet ingediend worden op 3 mei 2020 

3. Assessment: tussen 20 en 29 mei 2020 

4. Mondeling gedeelte: 5 juni 2020 (4 juni 2020 is de reservedag) 

Elk onderdeel is eliminerend. Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 60% van de punten behalen 

op het schriftelijk gedeelte. Geschikt bevonden worden in het assessment en 60% van de punten 

behalen op het mondeling gedeelte.  

  

19 april 2020

• Uiterste inschrijvingsdatum

• Recent cv én kopie van je diploma bezorgen via website www.aalst.be 

22-23 april 
2020

• Niveautest

• Enkel voor kandidaten met een graduaatsdiploma 

• Geschikt / niet geschikt- eliminerend

24 april - 3 
mei 2020

• Thuisopdracht op 40 punten

• Eliminerend - slaaggrens 60%

Tussen 20 en 
29 mei 2020

• Assessment

• Geschikt / niet geschikt- eliminerend

5 juni 2020

• Mondeling gedeelte

• Op 100 punten - eliminerend - slaaggrens 60%

• 4 juni 2020 is de reservedag

https://www.aalst.be/werken-voor-aalst/werken-bij-stad-of-ocmw-aalst


 
 

 Informatie 

Informatie over selectie onderdelen en de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je 

raadplegen op de website van de stad Aalst.  

Ook kan je er sollicitatietips terugvinden en meer informatie over de stad Aalst als werkgever.  

 Contact 

 
Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met de dienst 
Personeel-Selecties, Werf 9, 9300 Aalst. Telefoon: 0478 36 40 29, e-mail: 
personeelsdienst.selecties@aalst.be  

De contactpersoon voor deze selectieprocedure is Sara Temmerman.   

Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie, kan je contact opnemen met Sofie Dauw, 
verantwoordelijke woonzorgcentrum, via sofie.dauw@aalst.be  

https://www.aalst.be/werken-voor-aalst/selectieprocedures-en-voorwaarden
https://www.aalst.be/werken-voor-aalst/sollicitatietips
https://www.aalst.be/werken-voor-aalst/werken-bij-stad-of-ocmw-aalst
mailto:personeelsdienst.selecties@aalst.be
mailto:sofie.dauw@aalst.be

