Kies je regio

NL 

Bij ons leeft het
Of je nu kiest voor een job bij CM of bij één van onze bewegingen: bij ons leeft het. Wat je precies kan
verwachten? Een warme sfeer, ruimte voor ontwikkeling en verantwoordelijkheid, én een job met
impact.

Ga snel naar

Maatschappelijk werker regio Meetjesland

CM helpt niet minder dan 4,5 miljoen mensen om gezond en gelukkig te leven. Hoe dat kan? Dankzij de
dynamiek van onze medewerkers! Zij slaan elke dag de handen in elkaar om resultaten te boeken. Ze
worden gedreven door solidariteit en willen samen vooruitgaan. Hun inspanningen worden erkend,
want ze krijgen tal van kansen om zich te ontwikkelen en te groeien in hun job. Dat alles op een
werkplek waar ook waarde wordt gehecht aan de balans tussen werk en privé. Maar je moet ons niet
zomaar geloven. Vraag het gewoon aan iedereen die hier werkt. Ze zullen het graag bevestigen: Bij ons
leeft het.

Dit zoeken we

Benieuwd naar hoe een dag van een maatschappelijk werker bij CM er uit kan zien? Lees hier
(https://www.leefmagazine.be/lees/verhaal/het-spoor-van-een-maatschappelijk-werker) hoe een van
onze maatschappelijk werkers vertelt over haar dag.
Wil je je verder verdiepen in sociale wetgeving en de sociale kaart?
Beschik je over goede gesprekstechnieken en de nodige empathie om de vraag van de cliënt scherp te
stellen?
Vind je het, net als wij, belangrijk de zelfredzaamheid van cliënten te verhogen?

Ben je net afgestudeerd en ben je op zoek naar een eerste job? Of heb je al pakken ervaring?
Dan ben jij degene die we zoeken!
Je staat in voor de eerstelijnshulpverlening aan cliënten en hun omgeving.
Je informeert en adviseert hen over het aanbod aan diensten om zo een maximale benutting van
hun rechten te verzekeren en hun welzijn en zelfredzaamheid te bevorderen.
Je ondersteunt onder meer zieken, bejaarden en mensen met een handicap inzake
gezondheidsproblematiek of problemen met sociale zekerheid. Daarnaast bied je zorgbegeleiding
in zware thuiszorgsituaties.
In het kader van een integrale benadering werk je samen met collega’s en andere partners in het
werkveld.
Een correcte administratieve opvolging van cliëntendossiers behoort eveneens tot jouw
takenpakket.

Dit ben jij

Je bent in het bezit van een bachelor maatschappelijk werk of bachelor sociaal verpleegkundige.
Je bent empathisch en beschikt over sterke communicatievaardigheden.
Je hebt kennis van de sociale zekerheid rond ziekte en handicap. Bij voorkeur heb je kennis van de
ziekteverzekering en inzicht in de werking van een gezondheidsfonds.
Je gaat gestructureerd en resultaatgericht te werk.
Je kan zelfstandig werken en je bent flexibel.
Ervaring op het gebied van thuiszorg en affiniteit met het werkveld zijn een pluspunt maar geen
vereiste. Ook gemotiveerde starters komen in aanmerking.
Je bent vertrouwd met courante pc-toepassingen.
Je beschikt over een rijbewijs B én eigen wagen om verplaatsingen te doen in kader van de functie.

Dit bieden we je

Een contract van bepaalde duur tot 31/12/2022
Tewerkstelling binnen eerstelijnszone Meetjesland.

Bij CM heeft je werk een belangrijke maatschappelijke impact. Je maakt immers dagelijks het verschil
voor onze leden. Zo kan je rekenen op een competitief en veelzijdig loonpakket. Bovendien krijg je de
kans om werk en privé mooi in evenwicht te houden. Maar er is meer. Want wie dat wil, kan hier heel
wat kansen grijpen. We bieden je tal van opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden. Je krijgt de ruimte
om initiatieven te nemen. En je werkt mee aan uitdagende projecten. Wees er maar zeker van dat je
nooit ter plaatse zult blijven trappelen. Zodat je als CM-collega al snel maar één conclusie zal kunnen
trekken: Bij ons leeft het.

Dit is je kans

Bezorg ons je cv en motivatiebrief via onderstaande link. We kijken ernaar uit je reactie te mogen
ontvangen!

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Leen Decock, Teamverantwoordelijke
(leen.decock@cm.be) of bij Mieke Carrein, medewerker werving en selectie (mieke.carrein@cm.be).

Jouw recruiter (gelieve te solliciteren via de 'solliciteerbutton' of volgens instructies)
Mieke.Carrein@cm.be (mailto:Mieke.Carrein@cm.be)

Locatie
Garenstraat 46 9900 EEKLO

Maatschappelijk werk & (thuis)zorg

Vind je job
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