VACATURE
Verantwoordelijke/Coördinator Teams Hulpverlening – Algemeen Onthaal/Detentie
(CAW Centraal-West-Vlaanderen/38u)
Je coacht een 20-tal medewerkers. Jouw teams staan in voor het eerste hulpverlenende contact met cliënten,
dit zowel in het CAW, in de context van cliënten als in de gevangenis, en gaan dagelijks aan de slag met
vragen rond wonen, financiën, relaties, slachtofferschap…. Je vertaalt samen met je inhoudelijk directeur de
missie en de visie van het CAW naar de praktijk en stimuleert samenwerking en teamvorming. Vanuit jouw
expertise van de praktijk, neem je deel aan de beleidsvoorbereiding en de beleidsbepaling, in huis, maar ook
op extern overleg met partners.
Profiel
▪

Je vertaalt moeiteloos en helder de visie van het CAW in concrete acties voor jouw teams.

▪

Je bent een krak in hulpverlening op de eerste lijn. Je bent gedreven en geëngageerd vanuit de
overtuiging dat je het verschil kan maken door een solidaire opstelling met kwetsbare mensen.

▪

Je hebt ervaring in leidinggeven aan een team van professionals. Zowel jonge, als ervaren collega’s
weet je op sleeptouw te nemen.

▪

Je houdt het overzicht op verschillende operationele organisatorische aspecten van de werking
(permanenties, verlofplanningen,..) en kan deze aftoetsen aan het intern beleid (personeelsbeleid,
kwaliteitsbeleid,..).

▪

Je hebt een goed gevoel voor verhoudingen in de organisatie (je rapporteert rechtstreeks aan
inhoudelijk directeur) en kan tegelijk ook knopen doorhakken wanneer nodig.

▪

Je houdt er van om nieuwe zaken te ontwikkelen en procesmatig uit te rollen.

Aanbod
▪

Je werkt binnen PC 319.01 (barema b1a bis) aangevuld met een hospitalisatieverzekering en 4 dagen
extra verlof. Je werkt vanuit Roeselare en Ieper.

▪

Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur – 38 u te spreiden over 5 dagen.

▪

Solliciteren kan t.e.m. zondag 27/06/2021 om 20u. Weerhouden kandidaten krijgen een schriftelijke
proef toe gemaild. Deze dient ingediend te worden uiterlijk 05/07/2021 om 8u. Kandidaten die
weerhouden worden na de schriftelijke proef komen op gesprek op donderdagnamiddag
08/07/2021.

▪

Stuur je brief en cv per mail aan: vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be. Extra info kan verkregen
worden bij de algemeen directeur Charlotte Dewitte via
charlotte.dewitte@cawcentraalwestvlaanderen.be

CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun
leeftijd, geslacht, origine of geaardheid. Vraag het volledige competentieprofiel op via
vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be.
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