
 

 

 

 

 

 

gaat over tot de aanwerving van 2 VTE MAATSCHAPPELIJK WERKER - Niveau 

B1-B3 – Vervangingscontract - Voltijds  

 
Je profiel: 
- Je bent in het bezit van een diploma bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van 

maatschappelijk assistent of een of een bachelor diploma in de sociale gezondheidszorg of een 

daarmee gelijkgesteld diploma. 
- Je bent een teamspeler, enthousiast, doortastend en hebt een luisterend oor. 
- Je hebt een sterk organisatievermogen. Je bent punctueel. 
- Je bent flexibel.  
 
Je functie: 

Maatschappelijk werker schuldhulpverlening  

- Begeleiden van cliënten op budgettair vlak volgens de meest aangewezen methodiek 
(budgetbeheer, budgetbegeleiding, enz.).  

- Oog hebben voor de problematieken op alle levensdomeinen van de cliënt.  
- Cliënten de nodige vaardigheden aanleren om (na verloop van tijd) zelf het budget te beheren.  
- Ondersteuning van de Lokale adviescommissie Eandis/IWVA: voorbereiding, huisbezoeken, 

verslaggeving en opvolging.  

 
Maatschappelijk werker sociale woningen/woonassistent 
- Aanspreekpunt van alle huurders en de nodige begeleiding bieden.  
- Administratieve opvolging: wachtlijsten, huurprijzen, enz..  
- Opvolgen van de wijzigingen in de regelgeving en doorvoeren van aanpassingen 
- Signaleren van noden en (technische) problemen van de bewoners en de woningen. 
- Samenwerking met verschillende instanties.  

- Ondersteunen, vervangen bij afwezigheid en leiding geven aan de conciërge. 
- Opvolgen van de dagelijkse werking.  
 
Wij bieden jou: 

- Een boeiende en afwisselende job 
- Een goede werksfeer en een gemotiveerde ploeg van medewerkers/collega’s 
- Minimumwedde € 29.529,37(basisjaarbedrag, index inbegrepen) – maximumwedde € 

49.756,13 (basisjaarbedrag, index inbegrepen). 
- Fietsvergoeding 
 
Geïnteresseerd? 
Om in aanmerking te komen moet je volgende bezorgen aan het Sociaal Huis:  
1) je sollicitatiebrief 

2) je cv 
3) een uittreksel uit het strafregister dat maximum 3 maanden oud is 
4) een kopie van je diploma 

 
Graag alle gegevens vóór 06/02/2019 bezorgen aan het Sociaal Huis  

• via brief: Ter Duinenlaan 34 – 8670 Koksijde 
• via mail: info@sociaalhuiskoksijde.be 

• door afgifte aan de balie van het Sociaal Huis  

 
Bijkomende inlichtingen, functiebeschrijving en de toelatings – en aanwervingsvoorwaarden zijn te 
verkrijgen bij het diensthoofd algemeen welzijnswerk, Sieglinde DEWAELE, 
sieglinde.dewaele@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 54 
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