VACATURE

Functiebenaming

MAATSCHAPPELIJK WERKER

Datum indiensttreding

1 februari 2018

Organisatieomschrijving

Vzw de Bolster biedt dienstverlening aan 280 volwassenen met
een verstandelijke beperking of een niet-aangeboren
hersenletsel. De organisatie telt 345 medewerkers en heeft
vestigingen verspreid over de regio Vlaamse Ardennen.
Je werkt deels vanuit het dagbestedingscentrum in Gavere en
deels vanuit de vestiging in Zwalm (Beerlegem).

Tewerkstellingsplaats

Beerlegem, Kasteeldreef 2
Gavere, Middelwijk 12

Functieomschrijving

De maatschappelijk werker werkt binnen de dienst
maatschappelijk werk van de vestiging Zwalm. Voor de cliënten
dagcentrum en de cliënten van de cluster 1-2-3 staat hij/zij in
voor :
- het goede verloop van het intake- en opnameproces van
nieuwe cliënten
- het opstellen, bespreken en beheren van
dienstverleningsovereenkomsten van (nieuwe) cliënten, in
overleg met de directie
- de sociaal-administratieve opvolging van o.a.
tegemoetkomingen en hulpmiddelen
- het vormen van een aanspreekpunt voor familie en
wettelijk vertegenwoordigers, dit in samenspraak met
teams en aandachtsbegeleiders
Specifiek gaat het over de cliënten dagcentrum en de cliënten
binnen cluster 1-2-3.
Daarnaast heeft de maatschappelijk werker een ondersteunende
opdracht naar teams toe op vlak van de contacten met het
netwerk van cliënten en sociale inclusie.
Verder neemt de maatschappelijk werker actief deel aan overleg
met collega’s maatschappelijk werkers en sociaal
verpleegkundigen. Specifiek rond beleidsmatige thema’s, neemt
de maatschappelijk werker eveneens deel aan overleggen binnen
de voorziening.

kca – 14/12/2017

Profiel

Je hebt een diploma graduaat of bachelor maatschappelijk werk.
Ook sociaal verpleegkundigen komen in aanmerking. Zowel
interne als externe kandidaten komen in aanmerking mits ze aan
de diplomavoorwaarde voldoen. Ervaring met mensen met een
verstandelijke beperking is een pluspunt alsook kennis/ervaring
met de betrokken regelgeving.
Je bent contactvaardig, nauwkeurig en je kan je werk goed
organiseren. Je werkt zelfstandig maar je gaat overleg aan met
de betrokken personen. Met het oog op het afsluiten van nieuwe
dienstverleningsovereenkomsten, is enige
onderhandelvaardigheid jou niet vreemd.
Je beschikt over een eigen wagen en je bent bereid hiermee
verplaatsingen voor het werk te doen, mits de wettelijk voorziene
tegemoetkoming.

Aanbod

We bieden een halftijdse arbeidsovereenkomst met een looptijd
van een jaar met kans op tewerkstelling op langere termijn.
Je komt terecht in een dynamisch team en je krijgt de
mogelijkheid je in de job te ontplooien. Je hebt in deze job een
gevulde agenda maar ook de mogelijkheid om je werk zelf te
organiseren.
Je komt terecht in een groene werkomgeving, vrij van files. De
verloning gebeurt op basis van het barema van maatschappelijk
werker binnen de sector gehandicaptenzorg. Relevante ervaring
kan daarbij, mits voorlegging van de nodige attesten,
meegenomen worden in de verloning.

Informatie

Voor meer informatie ivm deze functie, kan je terecht bij Patrick
Dewaele, directeur Zorg en Agogiek via 055/33 96 96 of
patrick.dewaele@vzwdebolster.be.

Diversiteit

Motivatie en competentie zijn belangrijker dan leeftijd,
geslacht, afkomst of handicap.
Naam:
Katrien Callens
Stafmedewerker
Adres:
Kasteeldreef 2, 9630 ZWALM
Telefoon:
055/ 33 96 96
E-mail:
vacatures@vzwdebolster.be

Solliciteren t.a.v.

Website:
Limietdatum
voor sollicitatie:

www.vzwdebolster.be
15/1/2018
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