Bouw jij mee aan het Maldegem van morgen?

Een maatschappelijk werker Welzijn B1-B3
(deeltijds contract 60% voor bepaalde duur)

Matchen klantgerichtheid, doelgerichtheid, vernieuwing, vertrouwen en passie bij
jou als organisatiewaarden? Maak je graag deel uit van een gemotiveerd team van
meer dan 350mensen? Dan is het lokaal bestuur van Maldegem zeker iets voor jou!
Het lokaal bestuur Maldegem zoekt een geëngageerde en positief ingestelde
maatschappelijk werker Cel Welzijn (deeltijds 60% - bepaalde duur)

Jouw nieuwe job
•

•
•
•

Als maatschappelijk werker maak je deel uit van goed uitgebouwd OCMW die bestaat uit
verschillende cellen. Lokaal opvang initiatief, budget -en schuldhulp, sociale activering,
sociaal huis..
Je zorgt voor een persoonsgebonden dienstverlening om de situatie van de klant te
optimaliseren.
Je bouwt dossiers op die voldoen aan alle wettelijke vereisten en administratieve
regelgeving
Je werkt geregeld samen met hulpverleners, instanties en organisaties buiten het OCMW.

Jij bent
Teamplayer: Je werkt vlot samen met je collega’s en je diensthoofd en kan constructief in overleg
gaan met anderen.
Analytisch: Je kan de juiste informatie selecteren in grote hoeveelheden, een synthese maken,
en eengoed geformuleerd advies schrijven met, aandacht voor details.

Je herkent jezelf in onze waarden

Vernieuwend: Je kijkt steeds naar de noden en behoeften van de cliënten binnen jouw
dienstverleningsluik en stemt je aanpak steeds af op de doelgroep.
Doelgericht:

Je stelt duidelijk doelen voorop en vertaalt deze naar een concrete aanpak voor jouw
medewerkers

Passie :

Je hebt een
organisatie.

voor sociale dienstverlening maar ook voor jouw collega’s en de

Klantgericht : Je bent pragmatisch én empathisch.
Vertrouwen :

Je bent een baken voor jouw collega’s

, zij kunnen steeds bij jou terecht voor feedbacken expertise.

Ons engagement
Wie bieden jou een job met veel verantwoordelijkheid en diversiteit. De mogelijkheid om projecten
op poten te zetten en deze te helpen uitrollen. Een job waar je echt het verschil kan maken voor
de Maldegemnaar. Je hebt een deeltijdse betrekking van 22,8 uur per week in een flexibel
uurrooster (glijden), een loon op niveau B1 - B3 dat overeenkomt met jouw relevante ervaring, je
kan anciënniteitmeenemen tot max. 6 jaar, zowel uit de privésector, als zelfstandige of onbeperkt
uit de overheidssector

Loonpakket
Weddenschaal B1 - B3
minimum wedde met 0 jaar anc. € 1.536,07 bruto per maand
wedde met 6 jaar anc.

€ 1.669,25 bruto per maand

Anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige kan voor max. 6 jaar in aanmerking
genomen worden, op voorwaarde dat deze ervaring relevant is voor de uitoefening van de functie.
Anciënniteit uit de overheidssector wordt volledig in aanmerking genomen.
Indien gewenst kan je een persoonlijke loonsimulatie aanvragen bij de personeelsdienst.

Sollicitatievoorwaarden en info
Stel je kandidaat door je CV en motivatiebrief, samen met een kopie van je diploma, door te
sturen naar info@maldegem.be of te bezorgen aan de personeelsdienst, Marktstraat 7, 9990
Maldegem.
Gelieve je kandidatuur ten laatste 31/01/2022 door te sturen

De weerhouden kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek.

Uitgebreide functiebeschrijving

Positionering binnen onze organisatie
In het sociaal huis werk je samen met een team van maatschappelijk werkers en administratief
medewerkers. Dit team staat onder rechtstreekse leiding van de teamleider sociaal huis en van
het diensthoofd burger en welzijn.

Vereisten
•

•
•

houder zijn van een bachelor diploma in het sociaal werk of daarmee gelijkgesteld of een
bachelordiploma in de sociale gezondheidszorg of daarmee gelijkgesteld, bachelor
sociaal verpleegkundige of daarmee gelijkgesteld
ervaring is een pluspunt
in het bezit zijn van rijbewijs B

Hoofdtaken en verantwoordelijkheden
Relaties:
1.

Je onderzoekt en behartigt de hulpverleningsvragen van alle cliënten, ongeacht hun
afkomst.

2.

Je onderhoudt regelmatige contacten met diensthoofden en medewerkers van de
verwante diensten.

3.

Je werkt regelmatig samen met hulpverleners, instanties en organisaties buiten het
OCMW.

Profiel:
Verwachte resultaten
De maatschappelijk werker Cel Welzijn:
- verzekert een correcte en tijdige uitvoering van de taken
- staat in voor een goede communicatie en samenwerking tussen de verschillende partners
- formuleert op basis van eigen ervaringen voorstellen tot veranderingen/ verbeteringen
- zorgt mee een goede samenwerking en sfeer tussen de collega’s
Competenties

-

Communicatie
Probleemoplossend denken en doen
Impact op anderen
Innovatie en creatie
Structuur brengen
Klantgericht werken
Samenwerken
Flexibiliteit
Integriteit

