
  
 

INFORMATIEBROCHURE – HUISHOUDHULP  

 
 

Deze informatiebrochure is bedoeld om meer inzicht te geven in de functie van  

HUISHOUDHULP  
(BIJ MENSEN THUIS) 

WIE KAN SOLLICITEREN? 

 Je hebt geen diploma of ervaring nodig 
 

 Je kan je zelfstandig verplaatsen binnen Schoten (met eigen fiets, brommer, auto,…) 
 

 Je steekt graag de handen uit de mouwen 
 

 Je levert graag goed werk af en bent gemotiveerd 
 

 Je kan zelfstandig werken 
 

 Je houdt van netheid en orde 
 

 Je spreekt vlot Nederlands 
 

AANBOD 

 Keuze tewerkstellingsbreuk  
 

 Verloning op E-niveau (bruto maandloon: min. 1 885 euro voor een voltijdse tewerkstelling) 
 

 Maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, gunstige verlofregeling,… 
 

 Opname in de wervingsreserve gedurende drie jaar 

WAT DOET EEN HUISHOUDHULP? 

 Je helpt gezinnen met huishoudelijke taken. Je helpt ze voornamelijk met poetsen, maar soms 
ook met wassen, strijken, koken en boodschappen doen 

EN/OF 
Je helpt senioren (65+) in het huishouden. Je helpt ze voornamelijk met poetsen, maar soms ook 
met boodschappen doen. Je verleent eerste praktische hulp bij problemen en je bent een 
luisterend oor 
 

 Je verzorgt de nodige administratie voor de dienstencheques 
 

 Je volgt de nodige bijscholingen en overlegmomenten 
 

 … 
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Hoe kan je je kandidaat stellen? 

Stel je ten laatste op 16 oktober  2019 kandidaat: 
 Solliciteer via de website  www.schoten.be/ocmw/vacatures 

of vul het inschrijvingsformulier in (zie  p.3). 
 

 Voeg een CV bij. 
 

 Bezorg alle documenten ten laatste op 16 oktober  2019 aan de personeelsdienst: 
 via de website: www.schoten.be/ocmw/vacatures 
 of op papier op dit adres:  

Lokaal Bestuur Schoten (Personeelsdienst) Verbertstraat 27, 2900 Schoten. 
Opgepast! Onvolledige of laattijdige kandidaturen worden niet toegelaten tot de selectie. 

Hoe verloopt de selectie? 

Als we je inschrijving en CV op tijd ontvangen kan je deelnemen aan de selectie. 
Die bestaat uit verschillende onderdelen, de datum wordt later nog meegedeeld: 

 Preselectie (4 november 2019, vanaf 18.00 uur) 
 Werkproef en selectiegesprek (21 of 22 november 2019) 

Wervingsreserve 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve voor een periode van drie jaar.  
Wanneer er een functie als huishoudhulp vrij komt, wordt deze aangeboden aan de eerst gerangschikte 
kandidaat, daarna aan de tweede, enz.  

Te bezorgen vóór de aanwerving 
Als je de functie aanvaardt, vragen we je nog: 

 een uittreksel uit het strafregister (te bekomen bij de dienst Burgerzaken van je woonplaats). 

Meer weten?  
Neem een kijkje op www.schoten.be/ocmw, op onze website vind je meer informatie over onze 
organisatie. 
Voor meer informatie over de selectie kan je terecht bij mevr. Marleen De Vogel (stafmedewerker 
personeelszaken) op 03/680 07 78.  
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij mevr. Anne De Clerck (consulent 
thuiszorg) op 03/680 06 36. 

http://www.schoten.be/ocmw/vacatures
http://www.schoten.be/ocmw/vacatures
http://www.schoten.be/ocmw
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 
HUISHOUDHULP 

Contractuele functie - weddeniveau E1-E2-E3 
 

Gebruik dit formulier alleen wanneer je NIET via onze website solliciteert! 
 

AANVULLEN IN DRUKLETTERS A.U.B. 

Naam             

Voornaam             

Geboorteplaats             

Geboortedatum             

 

Straat             Huisnr.         Busnr.         

Postcode             Gemeente             

Telefoonnr.             GSM nr.             

E-mailadres           Geslacht     ☐ M           ☐ V 

Rijksregisternr.          Nationaliteit             

 
Wilt deelnemen aan de selectie voor huishoudhulp. 
 

Ik kan mij verplaatsen met eigen fiets/brommer/auto:  ☐ ja           ☐ nee 

 

Voeg een CV bij. 
 
Deelname aan de selectie kan enkel door dit inschrijvingsformulier mét CV  tijdig te bezorgen aan:  
Lokaal Bestuur Schoten t.a.v. de personeelsdienst, Verbertstraat 27, 2900 Schoten.  
Ten laatste op 16 oktober 2019. 
 

Je kan ook solliciteren via de website: www.schoten.be/ocmw/vacatures 
 
De kandidaat verklaart zich hierbij akkoord met de aanwervingsvoorwaarden die hem werden 
overgemaakt. 
 

Handtekening en datum:              
             

 
 
 
Gemeente en OCMW Schoten verwerken uw persoonsgegevens op een wettelijke, transparante en correcte manier.  
Door het invullen van dit formulier gaat u akkoord met de privacyverklaring van gemeente en OCMW Schoten.  
U kan de volledige verklaring terugvinden op www.schoten.be, of er een exemplaar van ontvangen op eenvoudig verzoek. 

file://ocmwschoten.local/DATA/DEP_PD_AC100/PD/-%20A%20-%20INSTROOM/Selectie/02_Uitgebreide%20procedures/2019_349%20Thuisverzorgster%20(werfreserve)/02%20-%20Publicatie/www.schoten.be/ocmw/vacatures
http://www.schoten.be/

