SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Basiswerker maatschappelijk werk bepaalde duur
Bedrijfsnaam: CM AMT
Uiterste sollicitatiedatum: 05 juli 2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

x

x
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CM helpt niet minder dan 4,5 miljoen mensen om gezond en gelukkig te leven. Hoe dat
kan? Dankzij de dynamiek van onze medewerkers! Zij slaan elke dag de handen in elkaar
om resultaten te boeken. Ze worden gedreven door solidariteit en willen samen
vooruitgaan. Hun inspanningen worden erkend, want ze krijgen tal van kansen om zich te
ontwikkelen en te groeien in hun job. Dat alles op een werkplek waar ook waarde wordt
gehecht aan de balans tussen werk en privé. Maar je moet ons niet zomaar geloven. Vraag
het gewoon aan iedereen die hier werkt. Ze zullen het graag bevestigen: Bij ons leeft het.
Om de continuïteit te garanderen binnen de dienst Maatschappelijk Werk is CM op zoek
naar een Maatschappelijk Werker m/v, 100% tewerkstelling in een contract van bepaalde
duur
Als basiswerker Maatschappelijk Werk zal je in het kader van de eerstelijnsopdracht van
de dienst Maatschappelijk Werk instaan voor de opvang en begeleiding van mensen met
vragen en moeilijkheden op het terrein van ziekte, handicap of ouderdom. Deze dienst- en
hulpverlening verloopt via verschillende contactvormen: afspraken, huisbezoeken,
zitdagen. Naast het beantwoorden van vragen, leg je ook proactief contacten. Je werkt
nauw samen met de overige ziekenfondsdiensten en andere (thuiszorg)diensten in de
regio.
In het kader van het werken op afspraak, informatiemomenten of vertegenwoordigingswerk
komt sporadisch avond- en/of weekendwerk voor.

We zoeken een medewerker met bij voorkeur een bachelorsdiploma
maatschappelijk werk met kennis en/of interesse voor sociale wetgeving en
voorzieningen betreffende ziekte, handicap, bejaarden en thuiszorg.
Enige praktijkervaring in het maatschappelijk werk is zeker een pluspunt! Je weet
hoe je het hulpverleningsproces methodisch moet uitbouwen.
Omdat je werkzaam bent in een kantorennetwerk is zelfstandig kunnen werken
een must en vraagt dit ook de nodige flexibiliteit. Voor deze functie heb je eigen
vervoer nodig.
Bij CM heeft je werk een belangrijke maatschappelijke impact. Je maakt immers
dagelijks het verschil voor onze leden. Zo kan je rekenen op een competitief en
veelzijdig loonpakket. Bovendien krijg je de kans om werk en privé mooi in
evenwicht te houden. Maar er is meer. Want wie dat wil, kan hier heel wat
kansen grijpen. We bieden je tal van opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden.
Je krijgt de ruimte om initiatieven te nemen. En je werkt mee aan uitdagende
projecten. Wees er maar zeker van dat je nooit ter plaatse zult blijven trappelen.
Zodat je als CM-collega al snel maar één conclusie zal kunnen trekken: Bij ons
leeft het.
Bezorg ons je cv en motivatiebrief via onze jobsite www.CM.be/jobs. We kijken
ernaar uit je reactie te mogen ontvangen!
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