
















lezen van gebruiksaanwijzingen, productfiches, het arbeidsreglement en het 
levensproject) 

• Kennis van het metrisch systeem (kilo, gram, liter), een weegschaal kunnen
gebruiken;

• Zichzelf kunnen terugvinden op een uurrooster of een takenplanning ;
• Kennis van de algemene organisatie en de werkingsprincipes van de instelling.

Praktische / technische vaardigheden 
• Goed voorkomen; geduldig, glimlach, netheid
• De instructies kunnen respecteren
• Georganiseerd zijn, autonoom zijn,
• De bewoners herinneren
• Handigheid bewijzen
• De handen in het water kunnen steken, niet allergisch zijn aan detergent, een

vochtige omgeving kunnen dulden.
• Wagentjes kunnen voortduwen, gewicht van max 15kg kunnen dragen.
• Een koude omgeving kunnen verdragen (max 10 min), niet claustrofobisch zijn.
• Capabel zijn om een werkritme gedurende 2 uur te kunnen volhouden (afwas,

verdelingsketen),
• Beschikbaar zijn voor variabele uurroosters (ochtend/avond ; week/WE)

Waarden (gemeenschappelijk voor het geheel van het personeel van de instelling) : 

Ten opzichte van Ten opzichte van de Ten opzichte van 
het publiek collega's hetwerk 

Beleefdheid Teamspirit Betrokkenheid 

Empathie Zin voor samenwerking Autonomie 

Assertiviteit Solidariteit Loyaliteit 

Flexibiliteit 

Zin voor 
verantwoordelijkheid 

Stiptheid 

Professionnalisme 

Actieve bijdrage aan het realiseren van het levensproject van de 
bewoners 

Respect voor het beroepsgeheim 

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief ten laatste op 30.04.2018 te sturen naar het adres 
job5@cpasstgilles.irisnet.be met vermelding van onze referentie in het onderwerp 
"RECRUT 63 INTERN" aub. 
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Waàrden (gemeenschappelijk voor het geheel van het personeel van de instelling) 

Ten opzichte van Ten opzichte van de Ten opzichte van 
het publiek collega's hetwerk 

Beleefdheid Teamspirit Betrokkenheid 

Empathie Zin voor samenwerking Autonomie 

Assertiviteit Solidariteit Loyaliteit 

Flexibiliteit 

Zin voor 
verantwoordelijkheid 

Stiptheid 

Professionnalisme 

Actieve bijdrage aan het realiseren van het leven�project van de 
bewoners 

Respect voor het beroepsgeheim 

Uurrooster: 11 u-19u, 5d/week, zondag inbegrepen 

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief ten laatste op 30.04.2018 te sturen naar het adres 
job5@cpasstgilles.irisnet.be met vermelding van onze referentie in het onderwerp : 
"RECRUT 64 INTERN" aub. 

Hassan ASSILA 
J 
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• Ten opzichte van het publiek: gevoel voor de dienst, luistervaardigheid,
beschikbaarheid, gastvrij zijn.

• Ten opzichte van de collega's: Temaspirit, zin voor samenwerking, solidariteit,
billijkheid ;

• Ten opzichte van het werk : inzet, zelfstandigheid; flexibiliteit, initiatief nemend,
striktheid, discretie, loyaliteit, assertiviteit, zelfontwikkeling.

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief ten laatste op.25 .08.2018 te sturen naar het adres 
job13@cpasstgilles.irisnet.be met vermelding van onze' referentie in het onderwerp: 
"RECRUT 77 INTERN "aub. 

Mathieu ROPER Th \ry UYLENBROECK
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• Ten opzichte van het publiek: gevoel voor de dienst, luistervaardigheid,
beschikbaarheid, gastvrij zijn.

• Ten opzichte van de collega's: Temaspirit, zin voor samenwerking, solidariteit,
billijkheid ;

• Ten opzichte van het werk : inzet, zelfstandigheid; flexibiliteit, initiatief nemend,
striktheid, discretie, loyaliteit, assertiviteit, zelfontwikkeling.

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief ten laatste op.25 .08.2018 te sturen naar het adres 
job13@cpasstgilles.irisnet.be met vermelding van onze' referentie in het onderwerp: 
"RECRUT 77 INTERN "aub. 

Mathieu ROPER Th \ry UYLENBROECK
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De kandidaturen moeten ten laatste v66r 20.11.2018 aan de HRB- dienst (Nathalie 
DEMEULENAERE) van het OCMW van Sint-Gillis geadresseerd worden, dit met een 
schrijven tegen ontvangstbevestiging aub. Enkel de kandidaturen van de personeelsleden 
die gesolliciteerd hebben volgens de voorgeschreven wijze en tijdsduur zullen 
weerhouden worden. 

Een exemplaar van het dienstorder zal door elk vastbenoemd personeelslid dat in 
aanmerking kan komen voor de betrokken functie moeten getekend worden. Voor de 
afwezige personeelsleden zal een dienstorder met de gewone post thuis opgestuurd 
worden. 

De voorzitter, 

Mathieu ROPER 





Het programma van het examen is het volgende : 

A. Schriftelijke proef (uitsluitend) :
Synthese en commentaar van een voordracht over een algemeen onderwerp of met
betrekking tot de te begeven functie van niveau 2+ van de rijksbesturen

Minima der vereiste punten : 48/80

B. Schriftelijk examen over bepaalde vakken (uitsluitend) :
- wetgeving nopens de OCMW's
- specifieke materies i.v.m. de te begeven functie

Minima der vereiste punten : 40/80 

C. Mondeling examen.:
Gesprek over onderwerpen van algèmene aard. en/of met betrekking tot de te
begeven functie dat toelaat de maturiteit van de kandidaat te beoordelen.

Minima der vereiste punten : 20/40

Vereist totaal van de examens : 120/200 

Het eerste examen zal nog in 2018 georganiseerd worden. 

Gelieve uw kandidatuur ten laatste op 2011.2018 te sturen naar het adres 
job1@cpasstqilles.irisnet.be met vermelding van onze referentie in het onderwer,r: ·"
Examen Recrut BH - Social" aub. � 

De voorzitter, 

Mathieu ROPER 
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ST.GILLi:S 
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATiiCHAPPELUK WELZIJN 

Sint-Gillis, .2 5. 10. 2018 

DIENSTORDER NR. 1202 

VOORWERP : INTERNE OPROEP : BEVORDERING : 
ADJUNCT-ADVISEUR (A4)- DEPARTEMENT VAN SOCIALE ACTIE 

Wij melden u dat de bevordering van een adjunct-adviseur (niveau A4), 
verantwoordelijke van de sociale dienst van het departement van sociale actie aan 
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zal voorgesteld worden. 

Wij moedigen alle vastbenoemde personeelsleden die een plaats bekleden die toegang 
verleent tot deze bevordering (zie A hieronder) en/of aan de bijzondere voorwaarden 
voldoen (zie B hieronder) aan om hun kandidatuur in te dienen. 

Te vervullen voorwaarden 

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

8) Bijzondere bevorderingsvoorwaarden :
1 jaar anciënniteit tellen in het A niveau 
aan de toelatingsvoorwaarden voldoen die toegang verlenen tot de code 4 
van een gunstige evaluatie en een positief bevorderingsadvies genieten; 
houder zijn van het diploma van maatschappelijk werker(ster) en een master 
in sociale of juridische wetenschappen of gelijkgesteld 

De kandidaturen moeten ten laatste v66r 20.11.2018 aan de HRB-dienst (Nathalie 
DEMEULENAERE) van het OCMW van Sint-Gillis geadresseerd worden, dit met een 
schrijven tegen ontvangstbevestiging aub. Enkel de kandidaturen van de personeelsleden 
die gesolliciteerd hebben volgens de voorgeschreven wijze en tijdsduur zullen 
weerhouden worden. 

Een exemplaar van het dienstorder zal door elk vastbenoemd personeelslid dat in 
aanmerking kan komen voor de betrokken functie moeten getekend worden. Voor de 
afwezige personeelsleden zal een dienstorder met de gewone post thuis opgestuurd 
worden. 

De voorzitter, 

Mathieu ROPER 
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Minima der vereiste punten : 40/80 

Vereist totaal van de examens: 96/160 

De proeven zullen nog in 2018 georganiseerd worden. 

De kandidaturen moeten ten laatste v66r 20.11.2018 aan de HRB-dienst (Nathalie 
DEMEULENAERE) van het OCMW van Sint-Gillis geadresseerd worden, dit met een 
schrijven tegen ontvangstbevestiging aub. Enkel de kandidaturen van de personeelsleden 
die gesolliciteerd hebben volgens de voorgeschreven wijze en tijdsduur zullen 
weerhouden worden. 

Een exemplaar van het dienstorder zal door elk vastbenoemd personeelslid dat in 
aanmerking kan komen voor de betrokken functie moeten getekend worden. Voor de 
afwezige personeelsleden zal een dienstorder met de gewone post thuis opgestuurd 
worden. 

De voorzitter, 

_________ ___J2l__ 
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