
    Infobrochure 

OCMW Temse werft aan 

Maatschappelijk werker – energiearmoede  (B1-B3) 

halftijds – contractueel (tijdelijk contract) 

Het OCMW 

Het OCMW-Temse omvat 3 residentiële ouderenvoorzieningen met een centrale keuken in eigen 

beheer en een lokaal dienstencentrum. Verder omvat het OCMW ook uitgebreide centrale diensten 

(personeelsdienst, financiële dienst, dienst facility technische dienst, …) en sociale diensten 

(algemeen, rechtshulp en schuldbemiddeling, gezinszorg, poetsdienst, klusjesdienst, LOI, 

onderwijsopbouwwerk, projectwerking). 

De projectomschrijving 

OCMW Temse start een project op rond energiearmoede. Energiearmoede verwijst naar een 

toestand waarbij een persoon of huishouden bijzondere moeilijkheden ondervindt in zijn/haar 

woonst om zich te voorzien  van  de  energie  die  nodig  is om zijn/haar  elementaire  noden  te  

vervullen. 

Het project omvat 2 aspecten. Enerzijds wordt samen met vzw Den Azalee ingezet op woonmeters 

en de gratis energiescan via Energiesnoeiers; Zo kan er gewerkt worden op bewustmaking rond 

energiebesparing en kan de leefsituatie verbeterd worden. Anderzijds willen we onderzoeken of het 

haalbaar is een  idee van ‘Groen Witgoed’ te implementeren bij onze kwetsbare doelgroep. Zo willen 

we ondermeer bekijken of het mogelijk is een contract met een leverancier (verdeler of fabrikant) 

aan te gaan waarbij witgoed adhv een maandelijks abonnement ter beschikking wordt gesteld aan 

onze doelgroep. 

Van de maatschappelijk werker verwachten we dat hij diverse vaardigheden kan combineren. We 

willen  dat je de nodige skills hebt om als energie-preventiewerker aan de slag te gaan met de 

doelgroep, zowel individueel als in groep. Je bent een teamplayer en werkt graag samen met andere 

collega’s. Anderzijds moet je in staat zijn een aantal individuele dossiers te beheren en beslissingen 

voor te bereiden voor het Bijzonder Comité Sociale Zaken. Ervaring met projectmatig werken is een 

pro! 

Het betreft een tijdelijk project van 6 maanden. 

De functie-inhoud 

Afhankelijk van de dienst waar je werkt, vervul je één of meer van onderstaande opdrachten. 

- Hulpvraag inventariseren 

o Je ontvangt de hulpvraag en verduidelijkt deze door analyse of door het stellen van 

bijkomende vragen of informatie. Je hebt een juist begrip van het probleem dat is 

afgestemd met de cliënt. 

- Uitvoeren van een hulpverleningsproces 

o Je verleent een voldoende uitgebouwd en gestructureerd hulpverleningsproces 

gebaseerd op sociaal-agogische expertise. 



- Communiceren 

o Je staat in voor een open interne communicatie naar de medewerkers, 

leidinggevenden en beleidsmensen. 

o Je informeert de cliënt over de voortgang in het dossier om de meest gepaste 

hulpverlening te kunnen bieden. 

- Samenwerken 

o Je bouwt professionele samenwerkingsrelaties op en onderhoudt deze. 

- Administratie en rapporteren 

o Je voert de administratie uit die direct is verbonden aan de uit te voeren taken. 

- Kennisdelen 

o Je draagt zorg voor een goede dagdagelijkse samenwerking. U deelt uw kennis met 

de collega’s binnen en buiten de dienst. 

- Knelpunten en verbeterpunten signaleren 

o Je signaleert knelpunten en verbeterpunten vanuit de dagdagelijkse ervaring met de 

cliënt, collega’s en hulpverleners. 

- Veruimende bepaling 

o het in opdracht van de rechtstreeks leidinggevende en/of directeur sociale zorg 

uitvoeren van overige taken passend binnen de doelstellingen van de dienst 

Competentie profiel 

- Klantgericht handelen 

- Efficiënt werken 

- Resultaatsgericht werken 

- Samenwerken 

- Zich empathisch opstellen 

- Probleemoplossend werken 

- Organiseren 

- Wetgeving kennen of bereidheid om dit op korte termijn te verwerven 

- Schriftelijk en mondeling rapporteren 

- Zich sociaal vlot opstellen 

- Organisatiebetrokkenheid tonen 

- Stressbestendig 

- Nauwkeurig werken 

- Zich flexibel opstellen 

- Respect voor diversiteit 

- Initiatief nemen 

Wie komt in aanmerking: 

 houder zijn van een bachelor in het sociaal agogisch werk met de titel van maatschappelijk 
assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma  

 beschikken over een geldig rijbewijs B  
 

Tewerkstellingsplaats: Sociale dienst OCMW Temse 

Aanbod 

 Tijdelijk contract van 6 maanden  
 Indiensttreding: zo snel mogelijk 



 Verloning volgens barema’s openbare sector B1-B3 
 Maaltijdcheques (€6), fietsvergoeding 

Verloop solliciteren: 

Op 15 november (onder voorbehoud) worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een 

gesprek. Er zal vooraf een selectie gebeuren op basis van CV. Zorg dus zeker dat je CV volledig is. 

 

Meer inlichtingen? 

Magda Verleyen, Hoofdmaatschappelijk werker sociale dienst, 03/710.25.42  

Guy Bonsecour, Directeur Sociale Zorg, 03/710.25.42 

  

Hoe solliciteren? 

De kandidaatstellingen worden gericht aan OCMW-Temse, t.a.v. de Voorzitter, dhr. Werner 

Maerevoet. Kouterstraat 1, 9140 Temse of info@ocmwtemse.be met vermelding van 

“maatschappelijk werker energiearmoede” 

Bezorg ons uiterlijk tegen 6 november 2018 een CV en motivatiebrief, (datum poststempel of e-

mailbericht telt). 
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