Lokaal bestuur Herenthout
werft aan:

MAATSCHAPPELIJK WERKER
Dienst opvoedingsondersteuning
halftijds ● tijdelijke vervanging
Wil jij als maatschappelijk werker écht het verschil maken? Dat kan bij de sociale dienst in Herenthout. In ons
lokaal bestuur dragen we een visie uit waar jij vast aan wilt bijdragen: in Herenthout is het gezellig, ontmoeten we
elkaar, is iedereen gelijk, werkt iedereen mee en verzekeren we de toekomst. En dat doen we het liefst samen met
jou: een enthousiaste, gemotiveerde maatschappelijk werker.
Functie
Je bent het aanspreekpunt voor opvoedingsondersteuning binnen de gemeente. Alle ouders en opvoeders
kunnen bij jou terecht voor dienstverlening die te maken heeft met het ondersteunen van ouders en kinderen
op vlak van opvoeding. Samen met je cliënt verhelder je de hulpvraag, bekijk je hoe bepaalde problemen het
best aangepakt worden en organiseer je de gepaste hulpverlening. Je kan bovendien rekenen op fijne collega’s
en externe partners.
Profiel
• Diploma: bachelordiploma maatschappelijk assistent (of een gelijkgesteld diploma, zoals het vroegere
graduaat) of diploma bachelor na bachelor in de sociale gezondheidszorg (of een gelijkgesteld diploma, zoals
het vroegere graduaat in de sociale verpleegkunde) of diploma graduaat maatschappelijk werk van het CVO
(enkel als je een extra brugjaar succesvol hebt afgerond). Schoolverlaters met een van bovenstaande
diploma’s zijn natuurlijk welkom.
• Sterktes:
o betrokken, gemotiveerd, flexibel, zowel goed in team als zelfstandig werken
o klantvriendelijk en iemand die sterk is in cliënten in hun kracht zetten (empowerment)
o verantwoordelijk, doelgericht, nauwkeurig, discreet en respectvol
o een kritische geest die onze dienstverlening helpt verbeteren
o rijbewijs B is een pluspunt
Aanbod
• Een halftijdse job met een vervangingscontract (loonbarema B1-B3 met overname van relevante ervaring (je
kan een loonsimulatie opvragen)
• Goede work-life balans door glijdende uren, een interessante verlofregeling en een filevrije locatie
• Je komt terecht in een ervaren en dynamisch team en je kan rekenen op begeleiding, opleidingskansen en
doet ervaring op binnen de OCMW-context
• 2de pensioenpijler, maaltijdcheques, fietsvergoeding, ecocheques
Vragen? Contacteer Lisa Peeters, diensthoofd sociale dienst via 014 50 21 81 of via lisa.peeters@herenthout.be
Solliciteer nu: bezorg je cv, motivatiebrief en een kopie van je diploma via het online sollicitatieformulier
https://www.herenthout.be/eloket/sollicitatie-maatschappelijk-werker ten laatste op 27 november 2022. De
selectieprocedure bestaat uit een mondelinge proef.

Meer info op www.herenthout.be/vacatures

