Vacature: maatschappelijk werker in een
huisartsenpraktijk (tijdelijk)
Praktijkhuis Korte Klaren zoekt tijdelijk een deeltijds (20u/week of overeen te komen) maatschappelijk werker (m/v),
om het team te versterken van 1/7/2021 tot en met 31/01/2022.

Functiebeschrijving/ Takenpakket
Als maatschappelijk werker in onze huisartsenpraktijk bied je individuele, psychosociale hulpverlening aan patiënten.
Je verkent de hulpvraag en streeft ernaar vanuit een generalistische en emancipatorische benadering gezamenlijke
oplossingen te vinden. Bij complexe hulpvragen, verwijs je door naar gepaste hulpverlening. Je bent een toegankelijk
aanspreekpunt voor de patiënten. Je voert administratieve taken uit gelinkt aan de zorgverstrekking.
Indien nodig kan je op drukke momenten de collega’s aan het onthaal bijstaan bij de telefonie of het aanmelden van
patiënten.
Als lid van ons multidisciplinair team reik je niet-medische oplossingen en hulpverleningskaders aan. Je adviseert de
collega’s over de Antwerpse sociale kaart en coördineert de zorg in complexe situaties. Je organiseert en neemt deel
aan zorgoverleg en probeert de betrokken actoren af te stemmen en te sensibiliseren.
Je bent een aanspreekpunt voor externe welzijnspartners en blijft op de hoogte van veranderingen in het
hulpverleningslandschap. Je bouwt een netwerk uit met andere hulpverleners uit de buurt om gericht te kunnen
doorverwijzen.

Wie zoeken we?
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht de leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.
 Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma sociaal werk en hebt reeds enige ervaring.
 Je hebt inzicht in de structuur van de eerstelijnswerking.
 Je bent communicatief sterk, luistert actief en hebt een open houding. Je slaagt er in gemakkelijk een
vertrouwensrelatie op te bouwen.
 Je hebt een goede talenkennis (Nederlands, Frans en Engels, kennis van andere talen is een pluspunt).
 Je staat open voor feedback en reflecteert systematisch op je handelen. Je leert uit ervaringen en deelt deze
met je collega’s, alsook de bereikte resultaten.
 Je bent punctueel en nauwkeurig, je hebt oog voor detail en streeft een hoog kwaliteitsniveau na. Je bent
consciëntieus.
 Je bent flexibel inzetbaar, dit zowel qua takenpakket als werkschema.
 Je bent enthousiast en gemotiveerd.
 Je kan inschatten of hulpvragen wel of niet binnen jouw handelingskader passen.
 Je getuigt van een vraaggerichte, empowerende aanpak en gaat contextgericht te werk.
 Je bezit een gezonde dosis teamspirit.
 Je staat achter de visie van het praktijkhuis.
 Je beschikt over interculturele competenties en gaat cultuursensitief te werk.
 Je beschikt over een zeer uitgebreide kennis van de Antwerpse sociale kaart. Je kan professionele relaties
onderhouden met samenwerkingspartners en grijpt kansen om nieuwe samenwerkingen aan te gaan.

 Je hebt (praktijk)ervaring met de leefwereld van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie.
 Een algemene IT kennis is noodzakelijk en je kan vlot overweg met Microsoft Office. Je kan vaardigheden
verwerven in de gebruikte specifieke software (online agenda Introlution, medisch programma Daktari).

Ons aanbod
 Een uitdagende job in een enthousiast multidisciplinair team
 Een deeltijdse functie: 20 uur per week voor bepaalde duur (… tot 31/01/2022)
 Verloning volgens barema PC 330.400 en maaltijdcheques

Over de huisartsenpraktijk
Praktijkhuis Korte Klaren is een medisch huis, gelegen in centrum Antwerpen, nabij de Meir. Deze forfaitaire praktijk
bestaat uit 5 huisartsen, 2 huisartsen-in-opleiding, 2 verpleegkundigen, een maatschappelijk werker, een diëtist, een
praktijkmanager, 3 onthaalmedewerkers en een administratief medewerker. Meer informatie vind je op
www.korteklaren.be.

Kandidatuurstelling
Heb je zin om ons team tijdelijk te vervoegen?
Bezorg je CV en motivatiebrief aan Caroline Verschueren, praktijkmanager, via
caroline.verschueren@korteklaren.be.

