
 

Het OCMW van Ukkel, 

Alsembergsesteenweg, 860 

1180 Ukkel 

 
 

 Zoekt: 

 

EEN ADJUNCT VAN DE DIRECTIE (m/v) voor onze 2 rusthuizen - Voltijdscontract van bepaalde duur 

van 1 jaar, eventueel verlengbaar. 

 

 

Afsluiting: 12/07/2021   Verlenging van de sluiting tot 15/09/2021 

 

Opdracht: 
Coördineren van de diensten van de twee rusthuizen onderling en met de andere OCMW-diensten, met het 
doel de inwoners van de rusthuizen een kwalitatief leven te bieden binnen het budgettaire kader 
 

De voornaamste functies: 

 Gebouwenbeheer: Instaan voor de verschillende controles, de bestellingen plaatsen,… ; 
 Instaan voor het efficiënt functioneren van de onderhoudsdiensten, de technische diensten en de 

keukens van beide rusthuizen; 
 Personeelsbeheer van deze diensten; Aanwerving, evaluatie, conflictbeheer,… ; 
 Organisatie en coördinatie van deze diensten in samenwerking met hun dienstverantwoordelijken; 
 Optimaliseren van de sfeer en het welzijn op het werk in samenwerking met de 
 diensthoofden en met steun van de Secretaris en de directie; 
 People management: leiding / animatie / motivatie / toezicht op het welzijn/ de reglementen en 

regels doen naleven;  
 Dagelijks beheer: Opvolging van de begroting en de aankopen, veranderingen tot stand brengen 

(change management), overheidsopdrachten opstellen en opvolgen; 
 Institutioneel project: coördinatie tussen de diensten; interne communicatie; ontwikkeling van 

procedures, methoden en beheersinstrumenten; uitwerking, concretisering en evaluatie van het 
leefproject + programma betreffende de kwaliteit; 

 In samenwerking met het OCMW: Uitvoering van de beslissingen van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn in toepassing van de door de Secretaris vastgelegde gedragsregels; samenwerking met 
verschillende OCMW-diensten; deelname aan het Beheerscomité; 

 Normen/ wetgeving: Kennis / verspreiding / toepassing / controle / reporting / communicatie; in 
samenwerking met de directies, de toepassing en naleving van de wetgeving betreffende het 
OCMW in het algemeen en van de wetgeving betreffende de ROB's EN RVT's, hygiëne, veiligheid, 
het arbeidsreglement evenals de overeenkomsten en de huishoudelijke reglementen; 

 Budgetbeheer: Optimalisering van de bezettingsgraad van de rust- en verzorgingsinstelling (ROB en 
RVT); Budgettaire voorstellen, uitvoer en controle; 

 Project Neckersgat: Samenwerking ter voorbereiding van de fusie van de twee rusthuizen; 
bijdragen aan uitwerking van dit project. 
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Profiel: 

 Vereist diploma:  
Niveau A: Diploma van het hoger onderwijs, lange duur: Master of belgische gelijkgeschakeld 
Niveau B: Diploma van het hoger onderwijs, korte duur: Bachelor of belgische gelijkgeschakeld 

Vereiste vaardigheden :  

 Technische vaardigheden en kennis van gebouwbeheer; 

 Vijf jaar ervaring hebben met beheer van ploegen en een bijkomende opleiding in management; 

 Organisatietalent en initiatiefnemer; 

 Communicatief en werkt graag samen; 

 Autonoom; 

 Stressbestendig; 

 Informaticatools kennen (Word, Excel, Outlook, Internet); 
 Elementaire schriftelijke en mondelinge kennis van de tweede landstaal (Selor Art. 8 – 10). 

 

Vormen een pluspunt:  

 Een vorming directeur rusthuis  

 Ervaring in de sector; 

 Tweetalig NL / FR 

 Een bachelorsdiploma in de bouw of in de sociale of paramedische wetenschappen 
 

 

 

Wij bieden: 

* Een voltijdscontract van bepaalde duur van 1 jaar, eventueel verlengbaar; 

* Dagen jaarlijks verlof + extralegale vakantiedagen, dagen ter compensatie van de zomerdienst; 

* Maaltijds cheque 

* Een gevaloriseerde anciënniteit; 

* Een tussenkomst in de openbare transportkosten (100% voor MIVB en 80% voor andere transporten); 

* Specifieke opleidingen; 

* Een zeer vlotte toegangkelijkheid:  

     - Station Ukkel Kalevoet (+ De Lijn) 

     - Tram/bus: 4/43/51/97/82/98 

Gëinteresseerd? 

Stuur dan je motivatiebrief, CV en een KOPIE van uw diploma ter attentie van De Heer M. 

VANDENBERGHEN, secretaris generaal van het OCMW, per mail naar: candidatures@cpasuccle.be 

!! De onvolledige kandidaturen zullen niet tegengehouden worden!! 

Vermeld het referentienummer van de aanbieding en / of de titel van de functie bij de betreffende afdeling. 
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