
 

VACATURE 
 

Het OCMW van Evere werft aan 

Verantwoordelijke van de cel socio-professionele 
inschakeling (m/v/x) - Niveau B4 
 

Missie 

De verantwoordelijke van de cel Socio-professionele inschakeling wordt belast met het 
personeelsbeheer en de organisatie van de SPI-eenheid. Hij/zij zorgt voor samenwerking en 
afstemming met de andere cellen en afdelingen van het OCMW. Hij/zij zal relaties 
onderhouden met de organen en organisaties buiten het OCMW. Hij/zij zal de begrotingen 
van de cel voorbereiden en bewaken. 
 

Activiteiten 

Deze lijst is niet exhaustief : 

1. De cel SPI leiden 

 Het personeel van de cel SPI leiden 
o Een team creëren 
o Het werkkader bepalen 
o De doelstellingen en de gebruikte werkmethoden bepalen 
o Een dynamiek installeren in de uitvoering van taken 
o De continuïteit van de dienstverlening van de Cel verzekeren 
o Het uitvoeren van functie-, planning-, functionerings- en evaluatiegesprekken 
o Zorgen voor de veiligheid van werknemers 
 

 Organisatie van de cel SPI 
 
o Zorgen voor kennis en toepassing van juridische elementen, procedures door 

medewerkers 
o Toezicht houden op de rapporten / voorstellen die zijn ingediend voor het Bijzonder 

Comité van Sociale Dienst (B.C.S.D.) 
o Bewaken van opleiding van medewerkers 
o Coördineren van de activiteiten van medewerkers 
o Organiseren van werkvergaderingen 
o Statistieken opstellen met betrekking tot de PSI-eenheid 
o Uitschrijven van verschillende nota’s, rapporten, mails 
o Archieven beheren 

 
2. Het verzekeren van de samenwerking van de cel SPI met de verschillende afdelingen en cellen 

van de O.C.M.W. en zijn harmonisering met de werking van andere diensten 
 Professionele samenwerkingsrelaties onderhouden met helpers, instanties en organisaties 

buiten het O.C.M.W. 
 Raadplegen van de referentiepersonen in de bevoegde diensten 
 Nadenken over verschillende problemen die via de Integratiecommissie aan de orde zijn 

gekomen om oplossingen te vinden 
 Beheren van eventuele conflicten 



 Zorgen voor de rapportering van de activiteiten van de cel aan de hiërarchische lijn en 
besluitvormende organen 

 Opstellen van activiteitenrapporten, aanvragen en opvolgen van subsidies, diverse inspecties, 
financiële rapportages 

 Voorbereiden van de begrotingen van de cel en ze bewaken 
 Occasionele activiteiten: 

o Organisatie van speciale evenementen zoals thematische workshops met hulpzoekers, 
collectief maatschappelijk werk. 

o Workshops aanbieden met onderwerpen voor reflectie, binnen het PSI. 
o Een partnerschap organiseren met interne of externe diensten. 
 

Practische vaardigheden 

 Mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden 
 Correct communiceren met alle mensen, ongeacht de cultuur 
 Teamgeest bevorderen 
 Weten hoe je ordelijk en nauwkeurig moet werken 
 Een aangename en correcte houding hebben ten opzichte van iedereen 
 Diplomatie en flexibiliteit 
 Jezelf kunnen beheersen in stressvolle situaties 
 Discretie en respect voor het beroepsgeheim 

 

Technische vaardigheden 

In het bezit zijn van volgende diploma’s : 
 Bachelor diploma (in socio-professionele integratie, psychologie of elke andere sociale of 

humane richting) 
 Goede kennis van Office 
 Kennis hebben van de missies en prioriteiten van een OCMW 

 
Ervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt. 
Kennis van de twee landstalen gewenst. 
 

Aanbod 

 Voltijds contract van onbepaalde duur 
 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 - jobs@cpasevere.brussels 

mailto:jobs@cpasevere.brussels

