
 

VACATURE 
 

WERKAANBIEDING 
 

Het OCMW van Evere werft aan : 

3 Maatschappelijk werk-st-ers (m/v/x) - Niveau BH – 
1 voltijds contract en 2 vervangingscontracten 
 

Missie 

De maatschappelijk werker werkt samen met mensen die sociale, financiële of 
gezinsmoeilijkheden ondervinden om hen te helpen bij het vinden van passende en duurzame 
oplossingen. In direct contact bij bevolkingsgroepen in moeilijkheden geeft de 
maatschappelijk werk-st-er informatie aan het publiek van het OCMW over hun rechten op 
sociale uitkeringen. 

Activiteiten 

Deze lijst is niet  exhaustief : 

 Kennis verwerven met betrekking tot de functie 
 Het publiek ontvangen 
 Een individueel gesprek voeren op basis van actief luisteren 
 De personen die een aanvraag indienen informeren over hun rechten en plichten 
 Een sociaal onderzoek uitvoeren en, indien de gezondheidssituatie het toelaat, minimum één 

huisbezoek per jaar uitvoeren 
 Het sociaal dossier samenstellen 
 De gegevens van het KSZ invoeren in het sociale programma 
 De beslissingen van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst uitvoeren en opvolgen - 

verificatie van kennisgevingen, opstellen van betalingsformulieren, enz. 
 Gevolg geven aan specifieke vragen naar informatie vanuit het Bijzonder Comité  
 De wetgeving respecteren 
 Zoeken naar vormingen en deze volgen 
 Nieuwe maatschappelijk werkers opleiden in de praktische kant van het werk 
 Taken uitvoeren, gevraagd door het hoofd van de dienst Sociale Bijstand/de verantwoordelijke 

van het departement Sociale Zaken 
 Het beroepsgeheim respecteren 
 Helpen bij het onderzoeken van juridische dossiers 
 Helpen bij het archiveren 
 Samenwerken met andere diensten (intern/extern) 
 Stagiaires opvangen 

 

Praktische vaardigheden 

 Kunnen luisteren en analyseren 
 Stressbestendig zijn 
 Over een goede schrijfvaardigheid beschikken 
 Administratieve striktheid 



 

Technische vaardigheden 

Beschikken over het volgende diploma : 
 Diploma van maatschappelijk werker 
 De opdrachten en prioriteiten van een OCMW kennen 

 
Ervaring in een vergelijkbare functie is een pluspunt. 
Kennis van beide landstalen gewenst. 
 

Aanbod 

 Een contract van onbepaalde duur met uitdrukkelijke opzegclausule : looptijd tot aan 
het einde van de COVID-19 subsidie, waarbinnen de werknemer wordt geaffecteerd ; of 
1 vervangingscontract, minstens tot juni 2021. 

 36 verlofdagen per jaar 
 Salaris conform aan wettelijke barema’s, met de mogelijkheid om anciënniteit in rekening te 

brengen 
 Maaltijdcheques van 7€ 
 Tweetaligheidspremie indien de kandidaat/kandidate in het bezit is van een SELOR-attest 
 Gratis abonnement van de MIVB en tussenkomst in andere vervoeronkosten (openbaar 

vervoer, fiets-en voetgangerspremie) 
 Hospitalisatieverzekering 

 

Hoe solliciteren ? 

Om uw interesse te tonen, gelieve uw CV, motivatiebrief en kopie van diploma’s en 
getuigschriften te bezorgen via mail ter attentie van Mevrouw Volders - 
avolders@cpasevere.brussels 

 

mailto:avolders@cpasevere.brussels

