Inlichtingen voor de kandidaten voor de functie van
Trajectbegeleider
Wie zijn wij?
Welzijnsregio Noord-Limburg is een vereniging van OCMW’s opgericht volgens Titel VIII, hoofdstuk
1 van het OCMW-decreet.
Welzijnsregio Noord-Limburg is een openbare dienst die dienstverlening doet voor de NoordLimburgse OCMW’s: Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Oudsbergen, Peer, Pelt en
Bree. Wij organiseren voor deze 8 OCMW’s gezins- zorg en aanvullende thuiszorg, rechtshulp,
schuldbemiddeling, trajectbegeleiding, sociaal verhuurkantoor en informatieveiligheid.
Contactgegevens Welzijnsregio:
Hoekstraat 70/3
3910 Pelt
011/80.16.67
info@welzijnsregio.be
www.welzijnsregio.be
Functie Trajectbegeleider (m/v)
Wij werven 1 voltijdse trajectbegeleider aan in contractueel dienstverband, contract onbepaalde
duur, niveau B1-B3. Datum indiensttreding is voorzien vanaf 1 januari 2020. Meer informatie over
de inhoud van de functie is terug te vinden in de functiebeschrijving in bijlage.
Daarnaast leggen we een wervingsreserve aan voor eventuele toekomstige aanwervingen van een
trajectbegeleider. De wervingsreserve is twee jaar geldig.
Wat bieden wij?
De brutowedde voor deze voltijdse functie (38 u/week) bedraagt tussen 2.460,78 €/mnd en
4.146,34 €/mnd.
Voor de berekening van je salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en de
privésector in rekening gebracht worden. Relevante privé-anciënniteit kan voor maximum 6 jaar
meetellen. De openbare anciënniteit telt onbeperkt mee.

Daarnaast kan je genieten van extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, een
fietsvergoeding, een aantrekkelijk aanvullend pensioen (na 1 jaar dienst), goede
afstemming werk-privé, een hospitalisatieverzekering (na 6 maanden dienst) en de
voordelen van een gemeenschappelijke sociale dienst.
Voorwaarden
Houder zijn van een bachelordiploma in de richting Sociaal Werk (maatschappelijk

assistent).
Slagen voor de aanwervingsprocedure

in bezit zijn van rijbewijs B en auto om je te kunnen verplaatsen binnen de regio.

Hoe verloopt de selectieprocedure?
DEEL 1: schriftelijke proef waarin de kennis en vaardigheden getest worden (50 punten)
DEEL 2: mondelinge proef waarin de algemene ontwikkeling en competenties getest
worden (50 punten)
INTERESSE?
Om te solliciteren stuur je jouw cv met een begeleidende motivatiebrief naar
stephanie.bawin@welzijnsregio.be.
Solliciteren kan uiterlijk tot en met 24 oktober 2019. De selectieproeven zullen
doorgaan in de eerste helft van november.
Contactpersoon
Stephanie Bawin
Dienstverantwoordelijke Werk en Maatschappelijke Integratie
tel. 011/23.87.31
stephanie.bawin@welzijnsregio.be
www.welzijnsregio.be

Welzijnsvereniging - Hoekstraat 70/3, 3910 Pelt
T 011 23 87 00 - E info@welzijnsregio.be

SITUERING FUNCTIE
Functiebenaming
Weddenschaal
Niveau
Te begeven volgens
Dienst
Leidinggevende

: trajectbegeleider
: B1 – B3
:B
: aanwerving
: tewerkstelling en opleiding
: dienstverantwoordelijke Werk en Maatschappelijke Integratie

HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE
Door middel van individuele arbeidsbegeleiding de kansen op maatschappelijke integratie
verhogen van OCMW cliënten van de deelnemende OCMW’s.
FUNCTIE-INHOUD
Arbeidsbegeleiding
 individuele arbeidsbegeleiding: intakegesprek, trajectvoorstel op maat van de cliënt,
opvolgingsgesprekken, contacten en bezoek werkplaatsen, nazorg, …
 beheer van het cliëntdossier
 organisatie van vorming op maat voor cliënten
Samenwerking met andere actoren
 opbouwen en onderhouden van professionele samenwerkingsrelaties met werkgevers
uit de profit en non-profitsector, met opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven,
werkwinkels, met hulpverleners en andere projecten in het werkveld
 ondersteuning geven aan maatschappelijk werkers en beleidsfiguren van de
verschillende OCMW’s: informatie overdracht, organisatie overleg, afstemming
dienstverlening
Beleidsondersteunende taken
 indienen, opvolgen en coördineren van de projecten aanvullend aan de dienstverlening
 opvolgen van de evoluties in de wetgeving en de reglementering en de dienstverlening
hierop afstemmen
 opmaak van het jaarverslag, beleidsnota’s, reglementeringen, instaan voor
budgetvoorstellen, verstrekken van statistische informatie
 deelnemen aan werkgroepen, projecten, representatie vereniging
 signaleren van noden en behoeften

KENNIS & VAARDIGHEDEN
 grondige kennis van wetgeving en reglementering in verband met tewerkstelling en
opleiding
 grondige kennis van de sociale kaart
 diverse methodieken en werkvormen m.b.t. integrale trajectbemiddeling
 elementaire kennis van OCMW-wetgeving
 cliëntdossiers nauwkeurig en gestructureerd kunnen opmaken en bijhouden
COMPETENTIES & ATTITUDES


-



-









-

zelfontwikkeling
neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling
vraagt naar feedback bij de eigen prestaties en trekt hieruit conclusies
staat geregeld kritisch stil bij het eigen functioneren van de eigen prestaties en zet
leerpunten om in acties
mondeling communiceren
formuleert helder en duidelijk, brengt structuur en houvast, kan de aandacht vasthouden
past de boodschap aan de toehoorder(s) aan
vraagt door op gegeven informatie, gaat in op reacties en toetst of de boodschap goed,
correct en volledig is overgekomen
klantgerichtheid
leeft zich in de situatie van klanten in en respecteert het beroepsgeheim
stelt zich dienstverlenend op voor iedereen en speelt in op wensen van klanten voor
zover dit overeenstemt met de opdracht van de dienst
streeft naar klanttevredenheid en neemt verantwoordelijkheid op bij fouten of klachten
assertiviteit
heeft vertrouwen in eigen standpunten en draagt deze uit, heeft een stevige en
weerbare opstelling in contacten
treedt consequent en vastberaden op, straalt gezag en vertrouwen uit
geeft gemaakte fouten toe, laat zich aanspreken op gedrag en staat open voor feedback
adviseren
verwerkt informatie en geeft dit vorm in meerjarenplan, afsprakennota, …
onderbouwt zijn/haar oordeel met beschikbare informatie en argumenten en betrekt
hierbij de juiste personen en instanties
geeft het beleid mee vorm en vertaalt het beleid naar concrete doelstellingen
inlevingsvermogen
kan zonder te grote familiariteit een vertrouwensrelatie met een cliënt aangaan
toont erkenning en respect voor andere(n), begrip voor andere meningen of
omgangsvormen en kan een luisterend oor vormen
past zijn/haar gedrag aan dat van andere(n) aan en is tactvol en discreet
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plannen en organiseren
plant acties en projecten, bepaalt objectieven en prioriteiten en behoudt hierbij het
overzicht
stemt systemen, middelen, procedures, tijd en mensen op elkaar af en houdt
meetmomenten om de prestaties/resultaten te toetsen
past de planning en gewijzigde omstandigheden aan en houdt rekening met zaken die op
lange termijn spelen
integriteit
gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate informatie en respecteert het
beroepsgeheim
wijst anderen op gedrag dat afwijkt van de normen van de organisatie en/of de functie
heeft aandacht voor duurzaamheid, het algemeen belang en maatschappelijke
verantwoordelijkheid
samenwerken
denkt mee en draagt bij tot de gezamenlijke opdracht ook al is dit niet van persoonlijk
belang
leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na en communiceert op een open
manier
gaat respectvol om met andere(n), toont waardering voor ieders eigenheid, zoekt naar
oplossingen bij conflicten, is collegiaal en streeft een goede groepsgeest na

