
 

VACATURE 
 

 

Het OCMW van Evere werft aan 

Administratief medewerk(st)er (m/v/x) voor haar rust- 
en verzorgingstehuis - Niveau D 
 

Missie 

De medewerk(st)ers van de administratieve eenheid zorgen voornamelijk voor het goede beheer van 
bestellingen, leveringen en stock, het beheer dossiers van bewoners in de specifieke software, alsook voor 
een goede communicatie met hen. Ze vertegenwoordigen de afdeling Human Resources ter plaatse en 
assisteren de directie bij het dagelijkse werk. 

Activiteiten 

Deze lijst is niet exhaustief : 

 Personeelszaken 

o Opvolging van aanwervingsprocessen 

o Onthaal van nieuwe personeelsleden  

o Beheer van de prikklok 

o Opvolging van vragen van het personeel 

o Opvolging van vormingen 

o Opvolging van vergoeding van interimarissen 

o Administratieve apvolging van stagiaires 

o Administratieve opvolging van vrijwilligers 

o Updaten van het organigram 

o Verdeling van dienstnota’s aan verantwoordelijken, schrijven en opvolgen van dienstnota’s 
eigen aan het rusthuis 

 Financiën 

o Opvolging van inkomende facturen 

 GERAC ( software betreffende bewoners)  

o Invoeren van binnenkomente en vertrekkende patiënten 

o Invoeren van categoriewijzigingen en Katzschaalschaal 

o Opvolgen en invoeren van gemeenschappelijke avereenkomsten 

 Aankoopcircuit 

o Contrôle van de stock voor de verpleging, wasserij, arbeid(st)ers, werkkledij,… 

o Opvolging van overheidsopdrachten en bestellingen 

o Opvolging van leveringen en facturatie  

 Secretariaat van de directie 

o Schrijven van verschillende rapporten (aanwerving, disciplinair,…) 

o Schrijven van verschillende brieven 

 Divers 

o Hernieuwen/aanpasing van identiteitskaarten van bewoners 

o Classeren en archiveren 

o Schrijven en verdelen van het verslag van de Bewonersraad 



o Hulp bieden bij festiviteiten 

o Eventuele vervanging aan het onthaal 

o Mise à jour des cartes d’identité des résident.e.s 

 

Professionele en persoonlijke vaardigheden 

In staat zijn : 
 een aanvraag te kunnen analyseren en zelfstandig te kunnen verwerken; 
 Je werk te structureren, jezelf te ontwikkelen, om samen te werken met andere diensten; 
 proactief te zijn, oplossingen te zoeken, resultaatgericht te zijn; 
 met integriteit en professionaliteit te kunnen handelen,  uw emoties te beheersen, effectief te 

kunnen communiceren en een empathische en sociale benadering te hebben; 
 

Technische vaardigheden 

In het bezit zijn van volgende diploma’s : 
 Getuigschrift van het lager secundair onderwijs ; 
 Een goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans en Nederlands 
 In staat zijn om de Office –programma’s te gebruiken (Word, Outlook, Excel) 

 
Ervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt. 
 

Aanbod 

 Voltijds vervangingscontract, vanaf ten laatste 01.03.2021; 
 36 verlofdagen per jaar ; 
 Salaris conform aan wettelijke barema’s, met de mogelijkheid om anciënniteit in rekening te 

brengen 
 Maaltijdcheques van 7€ 
 Tweetaligheidspremie indien de kandidaat/kandidate in het bezit is van een SELOR-attest 
 Gratis abonnement van de MIVB en tussenkomst in andere vervoeronkosten (openbaar vervoer, 

fiets-en voetgangerspremie) 
 Hospitalisatieverzekering 

  

Hoe solliciteren ? 

Om uw interesse te tonen, gelieve uw CV, motivatiebrief en kopie van diploma’s en 
getuigschriften te bezorgen via mail ter attentie van Mevrouw Corten -  
jobs@cpasevere.brussels 
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