CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST

MAATSCHAPPELIJK BEGELEIDER (M/V)
HALFTIJDS
Om bij te dragen aan een project voor toegang tot huisvesting en de rechten voor gezinnen van de
Romapopulatie, werft het OCMW van Vorst 1 Maatschappelijk Begeleider aan onder arbeidsovereenkomst van
bepaalde duur van 8 maanden voor de dienst Wonen, die voornamelijk is belast met de globale
maatschappelijke begeleiding van deze gezinnen.
Voor onmiddellijke indiensttreding.
Het OCMW van Vorst biedt u de mogelijkheid om maatschappelijk werk uit te voeren dat gericht is op
begeleiding en ondersteuning veeleer dan op controle.
Taken:
1. Alle opgevangen gezinsleden ondersteunen in hun ondernemingen en het uitdrukken van hun
behoeften, en er een antwoord op bieden in samenspraak met de OCMW‐teams.
2. Voor elk gezin een eigen sociaal project uitwerken om hun welzijn en integratie in hun omgeving te
bevorderen.
3. Een publiek met verschillende profielen en achtergronden zodanig begeleiden dat ze de
opvangmogelijkheden op een positieve manier verlaten (toegang tot permanente huisvesting, werk,
burgerschap ...).
Verantwoordelijkheidsgebieden:
1. Alle opgevangen gezinsleden ondersteunen in hun ondernemingen en het uitdrukken van hun
behoeften, en er een antwoord op bieden in samenspraak met de OCMW‐teams.
a. De behoeften van alle gezinsleden analyseren en begrijpen.
b. De te nemen stappen structureren en rangschikken op prioriteit, en ze faciliteren rekening
houdend met de bestaande obstakels en de inzet van de betrokkenen.
1. Voor elk gezin een eigen sociaal project uitwerken om hun welzijn en integratie in hun omgeving te
bevorderen.
a. De gezinnen in staat stellen om hun weg te vinden op de relevante niveaus: de wijk, de
gemeente, op administratief vlak ... (zorgen voor de opvang van de gezinnen, voorstellen van de
wijk, de diensten, de winkels ...)
b. Preventieve en ondersteunende rol voor de gezinnen bij hun dagelijkse bezigheden
c. Nauw samenwerken met collega's die belast zijn met de rechten van de gezinsleden, een
facilitator zijn die de link legt tussen hun behoeften en de diensten van het OCMW, en in bredere
zin van de bevoegde instanties en verenigingen.
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d. Voorstellen van creatieve, culturele, sport‐ en vrijetijdsactiviteiten en activiteiten ter bevordering
van de integratie op de arbeidsmarkt en de sociale integratie.

2. Een publiek met verschillende profielen en achtergronden zodanig begeleiden dat ze de
opvangmogelijkheden op een positieve manier verlaten (toegang tot permanente huisvesting, werk,
burgerschap ...).
a. Contact met een divers publiek: kinderen, jongeren, volwassenen, mensen met specifieke
problemen (scheiding van vrienden/geliefden/familie, problematiek van het rondtrekkend
bestaan).
b. Huisvestingsadviezen geven en een positieve uitkomst bevorderen. Doorverwijzen naar de juiste
partners
c. Begeleiden bij de zoektocht naar opleiding en werk.
Vereiste competenties:
‐ Vereist diploma: Bachelor Maatschappelijk Assistent, Opvoeder, of anders (bachelor of master in het domein
van de sociale wetenschappen aangevuld met beroepservaring in de begeleiding van Roma).
- Grondige kennis van de wetgeving die van toepassing is in OCMW’s en de sociale zekerheid
- Luistervaardigheid en empathie
- Stiptheid en organisatievermogen
- Goede schrijfvaardigheid
- Vermogen om autonoom, in teamverband en in een netwerk te werken
‐ Kennis van het Engels, Slowaaks, Roemeens of de Romataal is een pluspunt
‐ Tweetalig NL/FR
Wij bieden:
-

Een werkrooster van 18 uur/week
Loonbarema BH
Erkenning van de anciënniteit in de particuliere en/of publieke sector
100% betaling van de verplaatsingskosten met de trein, de MIVB, alsook een fietsvergoeding.
De mogelijkheid om uw competenties te ontwikkelen in een instelling die oog heeft voor het welzijn van
de werknemers

Voor meer informatie over de functie kunt u terecht bij:
Mevrouw Claire Roekens (e‐mail: claire.roekens@publilink.be)
Aanwervingsmodaliteiten:
Stuur uw volledige kandidatuur (1 cv, 1 motivatiebrief, en kopie van het diploma) TOT EN MET 10 DECEMBER
2017 naar mevrouw Tamig GODOCHIAN: tamig.godochian@publilink.be
Onvolledige kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.
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Na een eerste selectie op basis van het cv en de motivatiebrief, zullen de geselecteerde kandidaten/‐tes
worden uitgenodigd voor een schriftelijk proef en een sollicitatiegesprek op maandag 18 december.
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