
 

 

 

Het OCMW van Zuienkerke gaat over tot de aanwerving voor de volgende functie  

MAATSCHAPPELIJK WERKER 

Vervangingscontract (19u eventueel uit te breiden naar 30,4u wegens langdurige ziekte.) 

Functie: Het verzekeren van de maatschappelijke dienstverlening binnen het kader van de OCMW-

opdracht, met als hoofdtaken budgetbeheer en – begeleiding en dienstverlening m.b.t. thuiszorg, 

mantelzorg en de poetsdienst voor zorgbehoevenden.  

Profiel: Je bent een gemotiveerd en contactvaardig persoon met grote werkkracht en inzet. Je bent 

een team-speler met zin voor initiatief en je kan je snel inwerken. 

Deelnemingsvoorwaarden: 

• Voldoen aan de algemene aanwervingsvoorwaarden (onderdaan zijn van de EER of van de 

Zwitserse Bondstaat/een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de 

functie/burgerlijke en politieke rechten genieten/medisch geschikt zijn voor de uit te 

oefenen functie/voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op 

gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966) 

• voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor niveau B: ofwel houder zijn van een bachelor 

diploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of daarmee 

gelijkgesteld diploma ; ofwel houder zijn van een bachelor diploma in de sociale 

gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma 

• Bij voorkeur basisopleiding schuldbemiddeling gevolgd hebben of bereid zijn deze te volgen.  

• Vertrouwd zijn met informatica 

• Beschikken over een rijbewijs en een wagen 

Wij bieden:  

Een deeltijdse functie 19/38 in vervangingscontract, eventueel uit te breiden naar 4/5 contract met 

onmiddellijke indiensttreding. 

Een aantrekkelijk salaris volgens schalen B1-B2-B3 met bijkomende voordelen (maaltijdcheques,  

verplaatsingsvergoeding, gunstige verlofregeling, vormingsmogelijkheden) relevante anciënniteit 

wordt meegenomen. Maaltijdcheques (8€/gewerkte dag) en kilometervergoeding voor 

dienstverplaatsingen. 

Je werkt in een klein team. Je begeleidt de cliënt vanaf intake tot afhandeling dossier. Je hebt een 

grote mate van zelfstandigheid en veel afwisseling in de job. 

Interesse? 

Richt uw kandidatuur, vergezeld van een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma via 

mail aan inez.goderis@zuienkerke.be of per brief aan het Vast Bureau van het OCMW Zuienkerke, 

Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke tegen ten laatste 21/08/22. Meer informatie kunt u bekomen bij Inez 

Goderis directeur sociaal beleid, elke werkdag van 8u30u tot 12u en op dinsdag en donderdag ook 

van 13u tot 17u) tel. 050/42.79.98 of via mail: inez.goderis@zuienkerke.be 


