Vrienden der Blinden zijn op zoek, voor onmiddellijke indiensttreding, naar een:

Maatschappelijk werker (M/V/X)
Functieomschrijving
Vul jij ons team van maatschappelijk werkers aan?
De Nederlandstalige sociale dienst is een zeer gemotiveerd team en opent de deuren van
onze organisatie voor elke persoon met gezichtsverlies of blindheid. Als maatschappelijk
werker bestaat je taak erin, om hun welzijn en zelfredzaamheid te bevorderen, mee te
ijveren voor hun rechten en hen te helpen zodat zij hun rol in de maatschappij ten volle
kunnen opnemen. Bovendien werken ze in een zeer aangename sfeer.
Wie zijn wij?
Onze vzw heeft een vestiging in Wallonië (hoofdzetel in Bergen) en in Vlaanderen
(bedrijfszetel in Koksijde). Ons maatschappelijke doel bestaat erin, om in zo breed mogelijke
zin bij te dragen tot het welzijn van mensen met een visuele beperking.
www.amisdesaveugles.org
www.vriendenderblinden.be
Profiel
Jouw profiel:








Je bent bachelor maatschappelijk werker
Opleidingen of ervaringen met mensen met een beperking worden beschouwd als
een troef.
Je werkt graag alleen en zelfstandig.
Je hebt een wagen.
Je bent bereid te werken in de regio’s Oost-Vlaanderen en Brussel Halle-Vilvoorde.
Occasioneel maak je ook verplaatsingen naar de hoofdzetel in Bergen en de afdeling
in Koksijde.
Jouw empathisch vermogen, feeling voor teamwerk, professionele nauwgezetheid en
flexibiliteit maken van jou de ideale kandidaat.

Jobgerelateerde competenties



De situatie en de behoeften van de persoon analyseren
Samen met de persoon of het gezin een sociaal begeleidingsplan opstellen en
opvolgen
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Informatie over de regelgeving en de

sociale hulpmogelijkheden actueel houden
Een partnernetwerk uitbouwen
Individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten
Aanvraagdossiers voor sociale hulp samenstellen en administratief opvolgen
Sociale projecten van de organisatie (helpen) uitwerken
De persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen
De persoon doorverwijzen naar bevoegde organisaties, een arts, een
integratievereniging, hulpnetwerken, ...

Persoonsgebonden competenties






Omgaan met stress
Samenwerken als hecht team
Plannen (= ordenen)
Creatief denken (Inventiviteit)
Zelfstandig werken

Aanbod
Contract onbepaalde duur – 38u00/week.
Het competitieve loon hangt af van uw ervaring en wordt met tal van voordelen aangevuld.
Onze extra voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering.
Plaats tewerkstelling
Provincie Oost-Vlaanderen
Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: Sarah.Velghe@vriendenderblinden.be
Per brief: Mevr. Velghe Sarah
FED. WERK VRIENDEN DER BLINDEN
Hendrik Noterdaemestraat 1 bus 1, 8670 KOKSIJDE
Heb je interesse? Stuur dan je cv!
Bezorg ons jouw motivatiebrief en CV tegen 25/03/2022

Pagina 2 van 2

