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Centrum voor Ambulante Revalidatie “ De Klinker” 
Heistlaan 123 
8301  Knokke – Heist  
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klinker@cvdo.be  
 
 
 

Vacature Bachelor sociaal werk 
 
Binnen ons  Centrum voor Ambulante Revalidatie “ De Klinker “ zijn wij op zoek naar een parttime 
bachelor sociaal werk. 
 
 

Duur van de tewerkstelling 

 
Wij bieden een contract onbepaalde duur  vanaf 09/01/2023 

 
 

Tewerkstellingsbreuk 

 
Het betreft een deeltijdse tewerkstelling  van 20 u per week (20/40). 

 
 

Werkrooster 

 
Het werkrooster zal in overleg worden opgemaakt .  
 

Verloning 

 
Betaling volgens PC 330.04 +  IFIC  14  reva  met overname van bewezen anciënniteit.  
 
 
 

 

Functieomschrijving  

 
Doelgroep  Het gezin en de omgeving van peuters, kleuters en lagere 

schoolkinderen met diverse ontwikkelingsproblemen zoals ADHD, 
ASS, algemene ontwikkelingsachterstand, …  

 
Profiel Je beschikt over een bachelor diploma sociaal agogisch werk of 

bachelor sociaal verpleegkundige of gelijkgesteld 
Je bent in het bezit van een rijbewijs categorie B    
Je beheerst de Nederlandse taal goed 

 Je hebt een basis van het Frans en Engels 
 
 

mailto:klinker@cvdo.be


2 
CVDO – De Klinker - Heistlaan 123 – 8301 Knokke-Heist – T: 050/53.05.20 

Competenties Je hebt een groot inlevingsvermogen 
 Je werkt sterk probleemoplossend 
 Je bent zowel vlot in team als zelfstandig 
 Je bent administratief sterk 
  
Taakinhoud  
 
De sociale dienst biedt info, advies, begeleiding en ondersteuning op maat, ter bevordering van het 
welzijn van het kind en gezinscontext.   
 

- Je ondersteunt de gezinscontext bij het aanvragen van de zorgtoeslag.   
- Je ziet de ouders bij opstart therapie voor het in orde maken van alle papieren en 

administratie. 
- Je staat in voor de begeleiding en ondersteuning van de gezinscontext die bij jou terecht 

kunnen voor allerhande sociale vraagstukken.  
- Je ondersteunt het onderzoeksteam wanneer er extra ondersteuning nodig is voor het 

begeleiden van de gezinscontext.    
- Je vertegenwoordigt het centrum op overlegmomenten Huis van het Kind Knokke - Heist. 
- Bij veelvoudige afwezigheden van kinderen ga je met ouders op weg om dit probleem samen 

aan te pakken.   
- Je bent een luisterend oor voor het team en ondersteunt hen waar nodig. 
- Bij verontrustende situaties ga je op weg met ouders en onderneem je de nodige acties.  
- Je volgt de openstaande facturen op in samenwerking met de boekhouding.  

 
 

Hoe solliciteren ?   

 
Solliciteren kan per mail naar: 
 
C.A.R “ De Klinker”   
T.a.v Tineke Schreel 
Heistlaan 123 
8301 Knokke – Heist  
tineke.schreel@cvdo.be  
 
 
 
 

 

Sollicitatieprocedure  

 
Fase 1  Sollicitatie via mail  
 
Fase 2 Kandidaten die weerhouden werden, worden uitgenodigd voor een 

sollicitatiegesprek. 
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