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Wervingsexamen 

kwaliteitscoördinator 

De Vereniging Ons Tehuis (=VOT) is als OCMW-vereniging hoofdzakelijk actief binnen de 

sector Bijzondere Jeugdzorg. Via onze deelorganisatie bieden wij een continuüm van hulp- 

en dienstverleningsvormen terug. Meer info vindt u terug op www.votjeugdhulp.be.  

 

Functie 

De VOT gaat over tot de organisatie van een wervingsexamen voor de functie 

kwaliteitscoördinator. 

- Je onderhoudt het kwaliteitssysteem b.v. beheren van het kwaliteitshandboek, 

coördineren en opvolgen van de kwaliteitsplanning. 

- Je verzamelt en verwerkt gegevens met als doel het optimaliseren en verbeteren van 

de kwaliteit van de hulpverlening. 

- Je ondersteunt medewerkers bij het uitbouwen van een kwaliteitsvolle hulp- en 

dienstverlening 

- Je ontwikkelt mee het beleid van de organisatie en voert het beleid uit b.v. 

voorbereiden beleidsstaf, formuleren beleidsadviezen 

- Je voert administratieve werkzaamheden uit i.k.v. je functie b.v. uitvoeren van 

projectadministratie, bijhouden van databases. 

De functie bestaat voor 3/5 uit taken i.k.v. integrale kwaliteitszorg en kan met max. 2/5 

worden aangevuld met beleidsgerichte taken  

Voor het volledige functieprofiel: zie www.votjeugdhulp.be.   

Profiel 

 Master in de pedagogische of psychologische wetenschappen (schoolverlaters 

toegelaten). Andere masterdiploma’s zijn toegelaten mits min. 6 maanden ervaring 

als kwaliteitscoördinator/beleidsmedewerker in de welzijnssector. 

 Bewijs van goed gedrag en zeden (max. 6 maanden oud) 

 Noties van en interesse in integrale kwaliteitszorg (=IKZ). 

 Recent een opleiding IKZ gevolgd of bereid deze te volgen kort na aanwerving. 

 Kennis van recente wetgeving en ontwikkelingen in de bijzondere jeugdzorg en 

integrale jeugdhulp of bereid je hierin bij te scholen. 

 Je bent een enthousiast en gedreven iemand 

 Je kan je identificeren met de VOT als organisatie en als werkgever 

 Je streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit in je werk en streeft naar continue 

verbetering en borging van resultaten. 

http://www.votjeugdhulp.be/
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 Je handelt naar en anticipeert op wensen en behoeften van cliënten en geeft een 

hoge prioriteit aan goede dienstverlening en cliënttevredenheid. 

Voor het volledige profiel: zie www.votjeugdhulp.be 

Aanbod en voordelen 

- Contract onbepaalde duur 

- Tewerkstellingsbreuk is bespreekbaar: min. 3/5 – max. voltijds 

- Loon volgens het barema L1 (Agentschap Jongerenwelzijn) 

- Aangevuld met diverse voordelen zoals maaltijdcheques, extra verlofdagen en 

hospitalisatieverzekering 

- Flexibel uurrooster 

- Werken in een professionele organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel draagt 

- Werken in een aangename werksfeer 

Meer info over ons aanbod en voordelen vindt u terug op www.votjeugdhulp.be 

Solliciteren 

Indien u voldoet aan de voorwaarden in het examenprogramma kunt u zich inschrijven voor 

de werving door het verplichte sollicitatieformulier in bijlage ingevuld terug te bezorgen op 

uiterlijk 20/04/2016 om 16u aan Lindsy Van Imschoot, personeelsdeskundige. Dit kan per post 

naar Poperingseweg 30, 8900 Ieper,  per mail naar lindsy.vanimschoot@votjeugdhulp.be of 

door het persoonlijk af te geven op voorgaand adres De verkennende gesprekken gaan 

door op 26/04/2016 in het directiegebouw van de VOT, Poperingseweg 30, 8900 Ieper. De 

eindgesprekken gaan door op  12/05/2016 in het directiegebouw van de V.O.T.. Het 

volledige examenprogramma vindt u terug op www.votjeugdhulp.be. 
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