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

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTEN
Om zijn publiek een betere servicekwaliteit te bieden, werft het OCMW van Vorst een maatschappelijk
assistent(e) aan voor de algemene sociale dienst 'cel bejaarden'. Een voltijds contract van bepaalde
duur van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging tot een contract van onbepaalde duur.
-

Indiensttreding in oktober - november 2017

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. U bent in de eerste plaats het aanspreekpunt voor de hulpaanvrager.
2. U bent verantwoordelijk voor het dossier met betrekking tot de financiële en psychosociale hulp,
wat betekent dat u goed luistert, gegevens inzamelt en voorstellen tot hulp doet.
3. In de uitvoering van uw opdrachten werkt u samen met uw collega’s, de verschillende OCMWdiensten en de externe partners ervan.
Vereiste competenties:
-

Vereist diploma: graduaat, bachelor 'Maatschappelijk assistent'
Grondige kennis van de wetgeving die van toepassing is in de OCMW’s en de Sociale
zekerheid;
Kennis inzake pensioenen, IGO, THAB/TPH, plaatsing, thuiszorg…
Luistervaardigheid en empathie;
Stiptheid en organisatie;
Stressbestendigheid
Goede schrijfvaardigheid;
Vermogen om autonoom, in teamverband en in een netwerk te werken;
Tweetalig FR/NL.

Wij bieden:
-

Een werkrooster van 36 uur/week (vrijdagnamiddag vrij);
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 begaan is met het
welzijn van de werknemers

Voor meer informatie over de functie kunt u terecht bij:



Mevr. Valérie MELLAERTS - e-mail: valerie.mellaerts@publilink.be)
Mevr. Valérie STERCKX - e-mail: valerie.sterckx@publilink.be)

Pastoorstraat 35 – 1190 Brussel
Tel. 02 349 63 00 – Fax 02 349 63 47

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

Aanwervingsmodaliteit
Volledige kandidatuur (cv, motivatiebrief, diploma) te versturen naar valerie.mellaerts@publilink.be
voor 15 augustus 2017 (ref “AS +60”)
Kandidaten/-tes die na een eerste selectie op basis van de cv's weerhouden zijn, worden uitgenodigd
voor een schriftelijke test (schiftende proef) op 04/09/2017 en een gesprek op 12/09/2017 of
19/09/2017.
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