OCMW Zottegem gaat over tot een aanwerving van

Tijdelijk maatschappelijk werker

Voltijdse aanstelling – graad B1-B3 – contract bepaalde duur
Taakomschrijving
•

eerstelijnsfunctie voor de maatschappelijke dienstverlening onder de verschillende vormen voor
alle personen die daar nood aan hebben;

•

voorbereiden dossiers voor bijzonder comité sociale dienst;

•

uitvoeren en opvolgen beleidsbeslissingen;

•

adviseren en voorbereiden van het sociaal beleid van het OCMW;

•

opvolgen wetgeving, uitbreiden persoonlijke vorming en bindingen met andere hulpverleners;

•

naargelang de interne teamregeling : opvolgen en beheer specifieke dienstverlening zoals
thuiszorg, activering, schuldbemiddeling, Lokaal Opvang Initiatief,

•

ondersteunen en uitbouwen van een beleid om de (kans)armoede terug te dringen.

Profiel
•

Je beschikt over een empathische, zorgzame maar ook veerkrachtige en assertieve ingesteldheid
die je ook op administratief vlak kan waarmaken.

•

Je hebt een brede kijk op mens en maatschappij.

•

Ervaring is een pluspunt maar geen vereiste.

•

Je bent onmiddellijk beschikbaar.

Voorwaarden
•

Je bent in het bezit van een diploma bachelor in sociaal-agogisch werk met de titel van
maatschappelijk assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma ofwel het diploma van bachelor
in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma;

•

je bent in het bezit van een rijbewijs B;

•

je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie (dit wordt
getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister);

•

je geniet de burgerlijke en politieke rechten;

•

je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie;

•

je voldoet aan de vereisten over de taalkennis.

Aanbod
Een voltijdse job via contract bepaalde duur in een aangename en sociale werkomgeving met een
aantrekkelijk loon (bruto jaarsalaris van min. € 28.949,88 en max. € 48.779,64) met bijkomende extralegale
voordelen zoals maaltijdcheques en fietsvergoeding.

Interesse?
Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met de personeelsdienst via email

vacature@zottegem.be of telefoonnummer 09/364.64.74.
Solliciteren kan tot en met donderdag 02 april 2020 om 12u00 ‘s middags door volgende documenten
elektronisch te bezorgen via vacature@zottegem.be: motivatiebrief, cv, kopie diploma en een recent
uittreksel uit het strafregister (model 1 - niet ouder dan 3 maand).

Selectieprocedure
De datum waarop de selectiegesprekken worden georganiseerd, zal bevestigd worden via uitnodiging na
ontvangst van de kandidaturen.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender(identiteit en –expressie), afkomst, leeftijd, geaardheid,
handicap of chronische ziekte. Stel je nu kandidaat en bouw mee aan het diverse Zottegem van morgen!

