Functie
Als maatschappelijk werk(st)er streeft u naar een kwaliteitsvolle dienstverlening met het oog op
klantvriendelijkheid. U verzekert het recht op maatschappelijke dienstverlening zodat kwetsbare
gezinnen binnen de gemeente Assenede in staat gesteld kunnen worden om een leven te leiden dat
beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Dat zij kunnen omgaan met problemen en verstoringen
in het functioneren binnen hun sociale omgeving en zij de eventuele noodsituatie waarin zij verkeren
kunnen opheffen of verbeteren. Dit d.m.v. van huisbezoeken, opmaken van sociale verslagen, …

Profiel
•
•

U heeft een diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van
maatschappelijk assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma
U heeft een diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg of een daarmee
gelijkgesteld diploma

Wat hebben wij jou te bieden?
•
•
•
•
•
•

Een job met veel variatie en cliëntencontact
Nuttige relevante ervaring uit de privésector kan voor maximum 12 jaar geldelijke
anciënniteit meetellen
Een halftijdse (19/38u) tewerkstelling voor bepaalde duur
Minimum bruto maandloon voor een halftijdse tewerkstelling:
o zonder anciënniteit: € 1 268,03
o met anciënniteit (vb. 12 jaar): € 1 472,60
Veel extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding, aanvullende
pensioenverzekering, ….
Aanleg van een werfreserve voor de duur van 1 jaar

Interesse?
Stuur ten laatste op 21.04.2021 een gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae, uittreksel uit
het strafregister (model 2 - max. 3 maanden oud) en een kopie van uw diploma naar de voorzitter
van het vast bureau, Kasteelstraat 1-3 in 9960 Assenede of via kato.vandenfonteyne@assenede.be.
Niet tijdig of onvolledig ingediende kandidaturen worden niet aanvaard.

Inlichtingen?
Voor alle inlichtingen over deze vacature kunt u contact opnemen met de personeelsdienst op het
nummer 09 341 95 84 of via e-mail: kato.vandenfonteyne@assenede.be.

Ons bestuur let als werkgever op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten bij mensen zijn
belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.

