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VACATURE MAATSCHAPPELIJK WERKER
Vast contract 4/5 (30 u/week)

Werken in Emiliani

Emiliani is een dynamische en innovatieve voorziening in Lokeren. We zijn voortdurend
op zoek naar manieren om de dagelijkse ondersteuning aan volwassenen met een
verstandelijke beperking niet alleen te garanderen, maar ook te verbeteren. Samen
met de cliënten en hun netwerk bekijken we hoe hun leven invulling kan krijgen op
vlak van wonen, werken en vrije tijd…  Meer dan 300 collega’s werken dagelijks aan
doelen die we samen vooropstellen. Emiliani wil een omgeving zijn waarin het welzijn
van zowel cliënten als medewerkers voorop staat. Om dat doel te bereiken is
samenwerking en dialoog heel belangrijk. Samen kan je meer bereiken, met respect
voor ieders eigenheid en talenten.

Werken op de sociale dienst

Samen met jouw collega ben je ambassadeur van het netwerkgericht werken.
Binnen Emiliani staat niet alleen de cliënt centraal maar bieden wij ook professionele
ondersteuning aan de netwerken van de cliënten. We zetten in op het versterken van
de vertrouwensrelaties door een open en duidelijke communicatie. Je streeft naar
kwaliteit en gebruikerstevredenheid en geeft hierrond advies aan het beleid van de
organisatie.
Je staat in voor de intake en een goed verloop van de start van een nieuwe cliënt en
zijn of haar netwerk. Je volgt de administratie van de cliënt nauwkeurig op: opmaak
van overeenkomsten, aanvragen PVB, …
Je ondersteunt en coacht de teams in het netwerkgericht werken in samenwerking met
andere interne diensten.

Wat verwachten we van jou?

•  Je hebt een bachelor diploma in een sociaal-agogische richting, bij voorkeur
professionele bachelor Sociaal werk: Maatschappelijk werk

•  Je hebt affiniteit met volwassenen met een verstandelijke beperking
•  Je vertrekt vanuit de mogelijkheden en sterktes van de netwerken
•  Je bent sterk in communicatie en kan goed bemiddelen
•  Je kan conflicten hanteren en probleemoplossend handelen
•  Je werkt graag multidisciplinair samen met zowel interne als externe diensten
•  Je hebt een sterke kennis van de sociale kaart, het zorglandschap binnen de VAPH

sector of je bent bereid jou hierin te verdiepen
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•  Je kent de juridische procedures: aanvraag bewindvoering, opmaak jaarlijks verslag
Vredegerecht of je bent bereid jou hierin te verdiepen

•  Je bent bereid om sporadisch in het weekend of op een avond te werken
•  Je bent administratief sterk in WORD, EXEL, OUTLOOK, …
•  Je beschikt over een rijbewijs B

Wat kan jij van ons verwachten?

•  4/5 contract
•  Startdatum: 01/02/2021
•  Inhoudelijk interessant werk met een gedragen en richtinggevende visie
•  Een aangename werksfeer
•  Een groot aanbod aan vorming en coaching
•  Emiliani ligt op wandelafstand van het station. Jouw bus- of treinabonnement voor

woon-werkverkeer wordt terugbetaald of je ontvangt een aantrekkelijke
fietsvergoeding (0,24 euro/km)

Interesse in deze job?

Voor meer informatie kan je terecht bij Lieve Pensaert via het algemeen
telefoonnummer 09/348 17 39.

Solliciteren kan door jouw motivatiebrief en CV vóór 11/11/2020 te bezorgen aan Lieve
Pensaert via lieve.pensaert@emiliani.be met vermelding van volgende referentie:

mailto:lieve.pensaert@emiliani.be

