
 

 
 
 

Functie  

Zoek je een job waarin je je enthousiast kan inzetten voor het welzijn van anderen ? Heb je een hart 
voor mensen in kwetsbare situaties ? Een luisterend oor en inlevingsvermogen behoren tot jouw 
sterktes ? Ben je sociaal vaardig, heb je een goede kennis van de relevante wetgeving en heb je 
aandacht voor administratieve afwerking ? Dan ben jij de warme collega die we zoeken !   

Als maatschappelijk werk(st)er ondersteun je de mensen bij het omgaan met de problemen die ze 
ervaren in hun dagelijkse leven.  Je behandelt zelfstandig dossiers van cliënten waarbij je de 
hulpvraag analyseert, het gepaste advies geeft en cliënten naar een oplossing op maat begeleidt. 
Tevens volg je de regelgeving en procedures van je werkveld op zodat je steeds de juiste 
ondersteuning biedt.  

Samen met 3 andere maatschappelijk werkers, ondersteund door 1 diensthoofd Welzijn, zet je sterk 
sociaal werk neer. Zo kan je een klein of groot verschil maken in het leven van veel mensen.  

Profiel 

• Je beschikt over een bachelordiploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van 
maatschappelijk assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma of  

• Je bent in het beziet van een bachelordiploma in de sociale gezondheidszorg of een daarmee 
gelijkgesteld diploma 

• Je beschikt over een rijbewijs B 
 

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 

• Bruto maandloon van min. € 2.509,94 – max. € 4.229,18 € 

• Veel extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding, aanvullende 
pensioenverzekering, hospitalisatieverzekering, ecocheques, gunstige verlofregeling, flexibele 
uurregeling,… 

 

Interesse?  

Stuur ten laatste op  15.10.2021 een gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae, uittreksel 
uit het strafregister (model 2 - max. 3 maanden oud) een kopie van uw diploma en rijbewijs naar de 
voorzitter van het vast bureau, Kasteelstraat 1-3 in 9960 Assenede of via Sonja.buysse@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: sonja.buysse@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. 

 


