CAW De Kempen
werft aan
1 halftijds sociaal werker (m/v)
voor het project 'JRC'

Het Joint Research Center in Geel (JRC) is één van de zes wetenschappelijke onderzoekscentra van de
Europese Commissie. Ze geven onafhankelijk, wetenschappelijk en technisch onderbouwd advies en
informatie aan de EU-beleidsmakers. Het JRC heeft ongeveer 250 mensen in dienst die werk verrichten op
het gebied van biotechnologie, voedselveiligheid, voedselfraude, gezondheidszorg, nanotechnologie,
nucleaire veiligheid en beveiliging en dreigingsanalyse. De beschrijving van de opdracht, de organisatie, de
activiteiten en doelstellingen van het JRC, kan je vinden via https://ec.europa.eu/jrc/en.
JRC Geel vindt het belangrijk om het personeel zo veel mogelijk te ondersteunen. Ze zijn daarom een
partnerschap aangegaan met CAW De Kempen voor het aanbieden van sociale begeleiding aan
personeelsleden en hun familie (in dienst en gepensioneerd). CAW De Kempen is hiervoor op zoek naar
een halftijdse hulpverlener. CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen
met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Het CAW werkt voor het hele arrondissement Kempen.
Taken
• Verwelkomen van nieuwe personeelsleden, stagiairs, wetenschappelijke ondersteuners en
bezoekers,… en hen bijstaan bij het vinden/huren van de geschikte verblijfsplaats. Je helpt hen bij
hun integratie in de regio en helpt hen bij problemen die te maken hebben met hun verblijfsstatuut
• Hulp bieden bij dringende gevallen (bv. ziekte, overlijden) en helpen zoeken naar oplossingen
afhankelijk van de hulpvraag
• Wegwijs helpen in de regels en procedures van de Commissie op het vlak van sociaal welzijn (o.a.
ziekteverzekering)
• Adviseren en helpen bij het omgaan met problemen zoals invaliditeit, gezinsvragen, financiële
problemen, problemen die te maken hebben met het arbeidsmilieu en sociale integratie,...
• Onderhouden van contacten met en ondersteunen van gepensioneerde personeelsleden en hun
gezinnen in de regio
• Leggen en onderhouden van contacten met de sociale diensten van de Europese Commissie en
andere JRC centra
• Aandacht hebben voor en in kaart brengen van andere psychosociale noden en vragen (bv.
relationele problemen, jongerenadvies, crisisopvang, slachtofferhulp,...)
• Adviseren over instanties waar men terecht kan voor hulp
Wat verwachten wij?
•

Je hebt minimaal drie jaar ervaring in het sociaal werk

•
•
•
•
•
•

Je spreekt en schrijft vloeiend Engels en Frans
Je bent bereid om kennis te verwerven in de procedures en systemen van de Europese Commissie
en in het bijzonder de ziekteverzekering en financiële hulpvoorzieningen
Je kan een veelheid aan problemen behandelen
Je gaat op vertrouwelijke wijze om met cliëntinformatie
Je schrijft verslagen en houdt gegevens bij
Je hebt een rijbewijs en auto ter beschikking

Wat mag je verwachten?
- We bieden een contract van onbepaalde duur voor 50% jobtime. Loonbarema volgens B1c PC 319.01, de
bruto startwedde bedraagt 2 268 euro per maand (gebaseerd op 100% jobtime zonder baremieke
anciënniteit)
- Datum indiensttreding is januari 2020

Hoe kan je je kandidaat stellen?
Heb jij interesse in een job bij een steeds evoluerende organisatie die het welzijn van de mensen
wil bevorderen? Vul dan het invulformulier op http://vacatures.cawdekempen.be in. Je kandidatuur
dient ten laatste op 11 december 2019 in ons bezit te zijn.
Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie. Weerhouden kandidaten worden
uitgenodigd voor een gesprek op 17 december in de namiddag.
Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met teamverantwoordelijke Nic Van Peer
(0477 96 31 77 of nic.vanpeer@cawdekempen.be).
Wil je meer weten over CAW De Kempen, surf dan naar www.caw.be en selecteer regio De
Kempen.

Kwaliteiten zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, seksuele geaardheid, handicap of chronische ziekte,
afkomst of nationaliteit.

