CAW De Kempen werft aan
Voor het team gezin, dader en slachtofferschap
Medewerkers onthaal/slachtofferhulp
vervangingscontract 50 %
Wie zijn wij ?
CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele
of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het
CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons
hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor het
hele arrondissement Kempen.
Taken
• Cliënten ontvangen, hun vraag beluisteren en uitdiepen zodat duidelijk wordt wat de best gepaste
ondersteuning is volgens het principe getrapte zorg.
• Korte trajecten met cliënten aangaan zodat ze met kortdurende ondersteuning weer verder kunnen.
• Indien nodig cliënten verwijzen en toeleiden naar andere hulpverlening (zowel binnen het CAW als
extern)
• Emotionele, praktische en juridische ondersteuning bieden aan slachtoffers van een misdrijf.
• Meedraaien in de verschillende vormen van permanentie systemen: telefonisch onthaal, spreekuur,
en mailvragen.
• Verslaggeving en registratie van de cliëntgegevens en cliëntcontacten.
Wat verwachten wij
•
•
•
•
•
•
•
•

Kennis over hulpverlening en hulpverleningsprocessen
Kennis over de sociale kaart (eerste, tweede en derdelijn)
Kennis over individuele psychische problematieken en traumaverwerking
Je werkt samen in een teamverband
Je kan flexibel omgaan met onvoorspelbare cliëntsituaties
Je kan aan de slag met crisissituaties
Juridische kennis over strafrecht en strafprocesrecht is een meerwaarde
Kunnen werken met groepen is een meerwaarde

Wij bieden
We bieden een vervangingscontract aan van 0,5 VTE. Dit is mogelijks tijdelijk uitbreidbaar.
Barema B1c PC 319.01, de brutowedde startwedde bedraagt 2268,84 euro per maand voor een 100% job
time zonder baremieke anciënniteit.
Jobtime is een vervangingscontract van 50 % of 19 uur per week.

Datum in dienst: zo snel mogelijk.
Je werkplekken liggen bij opstart voornamelijk te Herentals en Mol
Ben je geïnteresseerd ?
Surf naar vacatures.cawdekempen.be, kies voor de vacature 'Medewerker onthaal/slachtofferhulp’ en vul
het formulier in voor 13 december.
De sollicitatiegesprekken gaan door op 18 december in de voormiddag te Herentals.
Voor meer informatie over de functie kan u terecht bij Peggy De Busser 0484/399886
Wil je meer weten over CAW De Kempen surf naar www.caw.be

Kwaliteiten zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst of nationaliteit

