OCMW Temse is een dynamische organisatie die met een 300-tal
medewerkers en een breed aanbod aan diensten en instellingen
een belangrijke plaats inneemt in het welzijns- en zorgaanbod van
de gemeente Temse. Wij zijn op zoek naar:
Maatschappelijk werk(st)er- voltijds
De maatschappelijk werker werkt als dossierbeheerder Sociale Dienst en staat in voor de integrale
begeleiding van erkende vluchtelingen op het vlak van wonen, werken, welzijn, onderwijs…
Daarnaast versterkt de maatschappelijk werker het bestaande aanbod voor deze doelgroep. De
maatschappelijk werker werkt bij de algemene sociale dienst, onder leiding van de hoofd
maatschappelijk werker. Er is een nauwe samenwerking met de dienst LOI (lokaal opvang initiatief).
Functie-omschrijving
Integrale begeleiding van erkende vluchtelingen:













Hulp bij het zoeken naar een geschikte woonst
Hulp bij administratieve zaken (verzekeringen, huurcontracten, financiële zaken…)
Hulp bij het zoeken naar gepaste onderwijsmogelijkheden voor eventuele schoolplichtige
kinderen
Zoeken naar mogelijkheden tot integratie: inburgeringscursus, cursus Nederlands,…
Hulp bij zoeken naar onderwijs voor zichzelf of kinderen
Wegwijs maken in levensonderhoud (winkels…)
Wegwijs maken in hulpverleningsaanbod (medische begeleiding) en vrijetijdsaanbod
Praktische ondersteuning op vlak van energie (hoe energiecontracten aanvragen, hoe werkt
een thermostaat,…), sorteren
Organiseren en begeleiden van groepssessies over relevante thema’s (energie, milieu…)
Aanspreekpunt zijn bij vragen, problemen, behoeften, noden,…
Stimuleren tot maximale zelfstandigheid in onze maatschappij
Verantwoordelijk zijn voor de administratieve opvolging

Versterken bestaande aanbod voor de doelgroep



Meewerken aan de uitbouw van een ondersteuningsnetwerk voor de doelgroep op het vlak
van huisvesting, tewerkstelling, welzijn, vrije tijd en onderwijs
Afspraken maken met externe partners, organisaties: scholen, woonmaatschappij,…

Samenwerken met LOI (lokaal opvanginitiatief)
Samenwerken met externe personen en instanties (CAW,…)
Netwerk opbouwen met relevante partners, organisaties
Ondersteuning algemene sociale dienst




Signaleren van noden en behoeften tijdens het begeleiden van de erkende vluchteling
Voorstellen doen tot verbetering van de dienstverlening
Administratieve ondersteuning
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Samenwerken met andere (sociale) diensten van het OCMW



Deelname aan teamvergadering
Samenwerking en collegialiteit

Algemeen :




Verantwoordelijk voor het goed beheer van het toevertrouwde werkmateriaal
Mede instaan voor een correcte en vriendelijke sfeer
Meewerken aan brand- en evacuatieoefeningen

Functiespecifiek Profiel

















Je hebt een diploma Bachelor in het sociaal werk en mag de erkende titel van
maatschappelijk werker dragen.
Kennis van de RMI-wetgeving is een pluspunt.
Je bent bereid om binnen een korte tijd voor de functie noodzakelijke kennis op te doen.
Je hebt een rijbewijs B
Je hebt affiniteit met de doelgroep, staat open voor andere culturen en hebt respect voor
diversiteit.
Je kan zowel individueel werken als met groepen.
Je bent een teamplayer maar kan ook zelfstandig werken.
Je neemt initiatief en werkt pro-actief binnen een wettelijk kader.
Je hebt goede communicatieve vaardigheden en kan je vlot uitdrukken in het Nederlands,
Frans en Engels. Kennis van talen van de doelgroep is een pluspunt.
Je kan schriftelijk en mondeling rapporteren.
Je bent creatief en werkt oplossingsgericht.
Je neemt verantwoordelijkheid en innoveert.
Je staat stevig in je schoenen en treedt kordaat op in moeilijke situaties.
Je bent assertief.
Je bent bereid om, indien nodig, buiten de kantooruren te werken en bereikbaar te zijn via
telefoon.
Er is geen werkervaring vereist.

Algemeen profiel








Klantvriendelijke, dienstverlenende en oplossingsgerichte houding t.o.v. de burger.
Positief imago van het OCMW en actieve betrokkenheid meedragen en uitstralen.
Zelfstandig, correct en snel uitvoeren van opgelegde taken.
Elementaire kennis van de structuur en werking van het OCMW.
Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en de gehele organisatie met respect
voor de politieke overheden en de hiërarchische lijn.
Flexibiliteit : zich kunnen aanpassen aan wijzigingen in de organisatie, de opdrachten en de
werkregeling.
Polyvalentie en inzetbaarheid : de bereidheid en capaciteit om in te springen in verwante
functies.
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Tact, discretie, integriteit en respect voor het beroepsgeheim.
Zin voor orde en netheid.
Samenwerking, teamgeest, kennis ten dienste stellen van anderen.

Aanbod





Voltijdse job
Contract bepaalde duur (tijdelijke tewerkstelling met oog op contract van onbepaalde duur
na aanleg van een wervingsreserve)
Verloning op bachelorniveau B1-B3
Maaltijdcheques, fietsvergoeding, glijdende werktijden, 30 vakantiedagen (vakantiedagen
worden toegekend o.b.v. het lopende jaar), hospitalisatieverzekering na 1 jaar.

Interesse?
U bezorgt ons uiterlijk op 13 november 2016 volgende documenten (per post of per e-mail, datum
poststempel of datum e-mail telt), vermeldt in het onderwerp van de e-mail of vooraan op de
omslag Kandidatuur Maatschappelijk werker:
 Motivatiebrief
 Curriculum Vitae
 Kopie van diploma
Postadres:
E-mailadres:
OCMW-Temse
t.a.v. Personeelsdienst Svenja Vergauwen
info@ocmwtemse.be
Kouterstraat 1
9140 Temse
Bijkomende info betreffende de jobinhoud kan u bekomen bij Guy Bonsecour, directeur Sociale
zorg (03/710 25 41). Andere info kan u bekomen bij de personeelsdienst, tel. 03/710.25.88 (Svenja
Vergauwen).
Indien uw kandidatuur weerhouden wordt, zal u worden uitgenodigd op een gesprek op
donderdag 17 november 2016 (in de namiddag).
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