Maldegem is een levendige en landelijke gemeente met een dynamische toekomstvisie. Als
zelfstandig, openbaar bestuur biedt het OCMW met haar maatschappelijke dienstverlening aan
iedereen de kans om zich volwaardig te integreren en mee te participeren. Meer info kan u
terugvinden op www.ocmwmaldegem.be
Om het OCMW van Maldegem verder uit te bouwen en te ondersteunen, organiseren wij een
selectieprocedure voor het aanwerven van:

Maatschappelijk Werker
(m/v/x – contractueel – voltijds – B1-B3)
Functie:
Als maatschappelijk werker binnen het OCMW Maldegem kom je terecht in een boeiende,
mensgerichte job, waarbij je de cliënt de juiste hulp aanreikt. Je biedt een persoonsgebonden
dienstverlening aan om de situatie van de klant te optimaliseren. Hiervoor werk je geregeld samen
met hulpverleners, instanties en organisaties buiten het OCMW.
Profiel:
- OF bachelordiploma in het sociaal werk of daarmee gelijkgesteld.
- OF bachelordiploma in de sociale gezondheidszorg of daarmee gelijkgesteld.
- Ook laatstejaarsstudenten worden tot de selectieprocedure toegelaten indien ze een
studiebewijs met bij hun kandidatuur kunnen voorleggen.
- Je kan goed plannen en organiseren, en weet je werk zelfstandig te beheren.
- Je bent creatief en durft initiatief nemen in het kader van nieuwe projecten.
- Door je individuele en laagdrempelige manier van werken, zorg je voor een positieve
klantenervaring.
Aanbod:
Een voltijds contract van onbepaalde duur volgens de salarisschaal B1-B3. Het salaris wordt
aangevuld met tal van extralegale voordelen zoals maaltijdcheques (7.50€/dag),
hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of tussenkomst openbaar vervoer en aanvullend pensioen
via tweede pensioenpijler.
Kandidaten die slagen voor de wervingsprocedure, maar die niet aangesteld worden, worden
opgenomen in een wervingsreserve gedurende 1 jaar.
Interesse:
Informatie en inschrijvingsformulieren vind je in de informatiebrochure op www.assolutions.be/jobs
of kan je opvragen bij Tineke Roelands (tineke@assolutions.be of 09/389 69 56).
Solliciteren kan tot uiterlijk 05/06/2019. Dit kan zowel online via www.assolutions.be/jobs als per
post aan de hand van het inschrijvingsformulier, t.a.v. Tineke Roelands, A&S Solutions, Kokerstraat
2A, 9750 Zingem (datum poststempel of e-sollicitatie telt). Gelieve bij uw sollicitatie volgende
documenten als bijlage toe te voegen: uw cv, een uittreksel van uw strafregister (maximum 3
maanden oud) en een kopie van uw diploma.

