OCMW Gent helpt of adviseert elke Gentenaar met vragen over budget, wonen, opleiding,
werken, administratie, opvoeden en ouder worden. Meer dan 2.000 medewerkers werken
dagelijks aan het welzijn van de Gentenaars. Als werknemer van OCMW Gent werk je in het
hart van de stad of in de groene stadsrand.

OCMW Gent werft aan in contractueel verband met aanleg van een wervingsreserve met
pools voor een voltijdse betrekking in volgende functie (m/v):

Maatschappelijk werker (niveau B)
Jouw taken






Je stemt de dienstverlening af op de behoeften van de cliënt, zodat hij een waardig
leven kan leiden
Je werkt aan de maatschappelijke integratie van je cliënt en gebruikt daarbij de
methoden van het maatschappelijk werk
Je helpt je cliënt omgaan met problemen en je stuurt bij in noodsituaties
Je overlegt met collega’s, leidinggevenden en partners om een kwalitatieve
hulpverlening te verzekeren
Je organiseert je eigen werk en voert sociaal-administratieve taken uit

Jouw profiel







Je beschikt over één van volgende diploma’s:
o een bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk
assistent
o een bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde
o een bachelor in de sociale gezondheidszorg
Je bent een echte teamspeler
Je legt makkelijk contacten en hanteert doelgericht diverse gesprekstechnieken
Je bent goed in plannen en hebt administratieve vaardigheden
Je bent gedreven en je wil je inzetten voor het OCMW-cliënteel

Wat biedt OCMW Gent?


Werkzekerheid
Je krijgt een aantrekkelijk salaris: bruto maandwedde tussen 2.319 euro (0 jaar
anciënniteit) en 3.907 euro (23 jaar anciënniteit), aangevuld met interessante voordelen
(o.a. maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, terugbetaling van het openbaar
vervoer of fietsvergoeding, eindejaarspremie).



Plaats voor ambitie
Een job om jouw talenten en ambities waar te maken.



Opleidingskansen
De kans tot verdere ontwikkeling, dankzij ruime vormingsmogelijkheden en
overlegmomenten.



Werk en leven in evenwicht
Een aantrekkelijke verlofregeling.



Contract
Wij bieden je diverse contracten aan (bepaalde of onbepaalde duur).

Mogelijke tewerkstellingsplaatsen
OCMW Gent beschikt over meer dan 30 locaties: welzijnsbureau, opleidings- en
tewerkstellingscentrum, emancipatorische werking, lokale dienstencentra, woonzorgcentra
binnen het departement Sociale Dienstverlening en Ouderenzorg.
Word je onze collega?
Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk maandag 8 december.
OCMW Gent aanvaardt enkel online sollicitaties via http://jobs.ocmwgent.be.
Voeg bij je sollicitatie ook steeds een kopie van het diploma, een recent curriculum vitae en
een uittreksel van het strafregister, model 1 (bewijs van goed gedrag en zeden). Deze
bijlagen moeten ons eveneens voor de uiterste inschrijvingsdatum bereiken.
Bij vragen kan je steeds terecht bij OCMW Gent, dienst HR – Selectie
Jubileumlaan 217, 9000 Gent. Tel.: 09/266.95.08, Mail: dienst.selectie@ocmwgent.be
Bij OCMW Gent staan we open voor de diversiteit van de kandidaten zonder onderscheid in geslacht,
geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

