Lanaken is een groene gemeente met veel ongerepte natuur in het centrum van het Euregiogebied. De gemeente en het
OCMW werken intensief aan haar economische ontwikkeling, aangenaam wonen en toeristische promotie, waarbij “fietsen”
centraal komt te staan. Het centrum heeft een stedelijk karakter en er is een divers cultureel- en sportaanbod. De
gemeente Lanaken telt ongeveer 26.000 inwoners en onze 280 medewerkers van gemeente en OCMW zorgen dagelijks
voor een optimale dienstverlening naar de burger. Om deze verder te ondersteunen, zijn wij momenteel voor onze sociale
dienst op zoek naar een M/V:

1 MAATSCHAPPELIJK WERKER
Individuele hulpverlening-Sociale Dienst
Voltijds (38u/week) – niveau B1-B3 – tijdelijke tewerkstelling

Functie:
Je werkt in het team van de sociale dienst. Je verzekert daar het recht op maatschappelijke
dienstverlening en gebruikt hiervoor aangepaste methodieken zodat concrete en individuele
hulpverlening aangeboden kan worden. Je biedt begeleiding, psychosociale hulp, informatie en
advies aan personen om hun maatschappelijke integratie te bevorderen.
Voorwaarden:
- Je hebt een diploma “Bachelor in het Sociaal-Agogisch Werk” met de titel van maatschappelijk
assistent of je hebt een diploma “Bachelor in de Sociale Gezondheidszorg” of een daarmee
gelijkgesteld diploma;
(Gelijkgestelde diploma’s zijn de oude diplomabenamingen vóór de invoering van de BAMA-structuur )

-

Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin en kennis van de sociale kaart, de OCMW- en
sociale wetgeving;
Je bent een empathische, maar assertieve persoon, die zijn eigen werk goed kan organiseren en
die een menswaardig leven voor elk individu als werkdoel heeft.
Je legt makkelijk sociale contacten en hanteert doelgericht diverse gesprekstechnieken.
Je bent voldoende onderlegd, om de sociale dossiers ook administratief te beheren.
Je bent stressbestendig en beschikt over rijbewijs B, zodat je huisbezoeken kan uitvoeren.

Ons aanbod:
- Een aanstelling met een voltijdse arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur tot en met
30 juni 2019. De startdatum: Medio augustus 2018.
- Een verloning volgens barema B, minimum €2365, maximum €3985 bruto per maand,
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en een gunstige verlofregeling
- Een afwisselende job met veel sociale contacten, waarbij jij het verschil kan maken in het
leven van mensen die het moeilijk hebben. Je werkt daarbij in een dynamisch team.
Interesse in deze job?
Schrijf dan snel je motivatiebrief, met C.V. en voorzien van de gevraagde diploma’s naar:
personeelsdienst@lanaken.be. Uiterste indieningsdatum: Woensdag 18 juli 2018.
Meer info?
Mail naar caroline.michel@lanaken.be of bel 089/730 060.

