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OCMW Temse is een dynamische organisatie die met een 300-tal 

medewerkers en een breed aanbod aan diensten en instellingen 

een belangrijke plaats inneemt in het welzijns- en zorgaanbod van 

de gemeente Temse. Wij zijn op zoek naar: 

Arbeidstrajectbegeleid(st)er- Halftijds  

De dienst richt zich op OCMW-cliënteel met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt 

voornamelijk omwille van een gebrek aan generieke competenties en/of geen of weinig (recente) 

werkervaring. De dienst zet in op het opbouwen van competenties en werkervaring en gebruikt 

hiertoe verschillende instrumenten: art. 60; tijdelijke werkervaring, voortrajecten, …  

De  medewerker is binnen het team arbeidstrajectbegeleiding verantwoordelijk voor het uitbouwen 

van het luik “voortraject tijdelijke werkervaring”. Doelgroep is het OCMW-cliënteel  die nog niet klaar 

is voor een traject tijdelijke werkervaring/art. 60.  

De medewerker werkt binnen het team arbeidstrajectbegeleiding. De medewerker rapporteert 

rechtstreeks aan de directeur Sociale Zorg. 

Functieomschrijving 

t.a.v. cliënten : 

 instaan voor het organiseren van of geven van vorming en opleiding aan cliënten om hen 

voor te bereiden op een traject art. 60/tijdelijke werkervaring 

t.a.v. de dienst 

 analyseren en doorspelen van relevante signalen uit het werkveld : preventie- en 

signaalfunctie  

 mee opvolgen van regionale en algemeen maatschappelijke ontwikkelingen  

 alert zijn voor situaties die het welzijn van de cliënt of een grotere groep mensen in het 

gedrang kunnen brengen en deze signaleren in het team  

 meewerken aan het intern werkoverleg 

 voorstellen doen tot verbetering van de dienstverlening 

 administratieve ondersteuning 

t.a.v. personen in externe instanties : 

 onderhouden en uitbouwen van contacten met diensten, organisaties en potentiële 

werkgevers en opleidingsverstrekkers die mee kunnen instaan voor de realisatie van 

competentieversterking van begeleide cliënten 

 zich inwerken in het sociaaleconomische netwerk van de streek 

 bemiddelen bij andere diensten, voorzieningen en instellingen ingevolge de problematiek 

van de cliënten 

 tijdig en correct indienen van eventuele registratie t.b.v. de subsidiërende overheden 
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t.a.v. medewerkers van de sociale dienst : 

 doorgeven van nuttige en noodzakelijke kennis en informatie aan de collega’s (onder andere 

in functie van GPMI, …) 

t.a.v. collega's van andere diensten binnen het OCMW : 

 samenwerking in overleg en collegialiteit 

t.a.v. de Directeur Sociale Zorg : 

 rapportering, signaal -en adviesfunctie 

 zorgen voor ken- en stuurgetallen om de beleidsopties te ondersteunen  

 het in opdracht van de Directeur Sociale Zorg  uitvoeren van overige taken passend binnen 

de doelstellingen van de dienst 

Algemeen : 

 Verantwoordelijk voor het goed beheer van het toevertrouwde werkmateriaal 

 Mede instaan voor een correcte en vriendelijke sfeer 

 Meewerken aan brand- en evacuatieoefeningen 

Functiespecifiek Profiel 

 Je hebt interesse in het sociaal-agogisch werkveld en je hebt een bachelor-diploma dat hier 

bij aansluit (Bachelor in het sociaal werk, …) 

 Je bent bereid om binnen een korte tijd voor de functie noodzakelijke kennis op te doen. 

 Je hebt een rijbewijs B. 

 Je hebt affiniteit met de doelgroep. 

 Je kan zowel individueel werken als met groepen. 

 Je bent een teamplayer maar kan ook zelfstandig werken. 

 Je neemt initiatief en werkt proactief binnen een wettelijk kader. 

 Je hebt goede communicatieve vaardigheden.  

 Je kan schriftelijk en mondeling rapporteren. 

 Je bent creatief en werkt oplossingsgericht. 

 Je neemt verantwoordelijkheid en innoveert. 

 Je hebt de nodige administratief-technische vaardigheden. 

 Je staat stevig in je schoenen en treedt kordaat op in moeilijke situaties. 

 Je bent assertief. 

 Je hebt respect voor diversiteit. 

 Je bent leergierig en bereid tot het volgen van opleiding. 

 Er is geen werkervaring vereist.  

 

Algemeen profiel 

 Klantvriendelijke, dienstverlenende en oplossingsgerichte houding t.o.v. de burger. 

 Positief imago van het OCMW en actieve betrokkenheid meedragen en uitstralen. 
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 Zelfstandig, correct en snel uitvoeren van opgelegde taken. 

 Elementaire kennis van de structuur en werking van het OCMW. 

 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en de gehele organisatie met respect 

voor de beleidsorganen en de hiërarchische lijn. 

 Flexibiliteit : zich kunnen aanpassen aan wijzigingen in de organisatie, de opdrachten en de 

werkregeling. 

 Polyvalentie en inzetbaarheid : de bereidheid en capaciteit om in te springen in verwante 

functies. 

 Tact, discretie, integriteit en respect voor het beroepsgeheim. 

 Zin voor orde en netheid. 

 Samenwerking, teamgeest, kennis ten dienste stellen van anderen. 

Aanbod 

 Deeltijdse job: 50% (deze functie kan gecombineerd worden met de functie 

‘onderwijsopbouwwerk(st)er’)  

 Contract bepaalde duur gedurende 8 maanden (vervanging zwangerschap en 

moederschapsrust), start midden mei 2017 

 Verloning op bachelorniveau B1-B3, max. 8 jaar relevante ervaring uit de privé-sector 

 Maaltijdcheques, fietsvergoeding, glijdende werktijden, 30 vakantiedagen ( voor volledig 

jaar, vakantiedagen worden toegekend o.b.v. het lopende jaar) 

Interesse? 

U bezorgt ons uiterlijk op 17 maart 2017 volgende documenten (per post of per e-mail, datum 

poststempel of datum e-mail telt), vermeldt in het onderwerp van de e-mail of vooraan op de 

omslag Kandidatuur Onderwijsopbouwwerk(st)er: 

 Motivatiebrief 

 Curriculum Vitae 

 Kopie van diploma 

Postadres: E-mailadres: 

OCMW-Temse 
t.a.v. Personeelsdienst Svenja Vergauwen 
Kouterstraat 1 
9140 Temse 

info@ocmwtemse.be 

Bijkomende info betreffende de jobinhoud kan u bekomen bij Guy Bonsecour, directeur Sociale 

zorg (03/710 25 41). Andere info kan u bekomen bij de personeelsdienst, tel. 03/710.25.30 (Svenja 

Vergauwen). Indien uw kandidatuur weerhouden wordt, zal u worden uitgenodigd op een gesprek 

op vrijdag 24 maart in de voormiddag. 
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