Lanaken is een groene gemeente met veel ongerepte natuur in het centrum van
het Euregiogebied. De gemeente en het OCMW werken intensief aan economische
ontwikkeling, aangenaam wonen en toeristische promotie, waarbij fietsen centraal staat.
Het centrum heeft een stedelijk karakter en er is een divers cultureel en sportaanbod.
De gemeente Lanaken telt ongeveer 26.000 inwoners en onze 280 medewerkers van
gemeente en OCMW zorgen dagelijks voor een optimale dienstverlening voor de burger.
Om die verder te ondersteunen, zijn we momenteel op zoek naar:

Maatschappelijk werkers Sociale dienst Sociaal Huis Lanaken
Aanleg werfreserve - voltijds (38 u./week) - niveau B1-B3
Functie: • Je verzekert het recht op maatschappelijke dienstverlening. • Je biedt
begeleiding, psychosociale hulp, informatie en advies aan burgers om hun
maatschappelijke integratie te bevorderen. • Je informeert burgers over de
tegemoetkomingen voor personen met een handicap en de rust- en
overlevingspensioenen. • Je verzorgt de aanvragen voor een tegemoetkoming voor
personen met een handicap, een rust- en overlevingspensioen en de bijbehorende
sociale voordelen.
Profiel: • Je hebt een bachelordiploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van
maatschappelijk assistent (of daarmee gelijkgesteld) of een bachelordiploma in de
sociale gezondheidszorg (of daarmee gelijkgesteld). • Je hebt kennis van de sociale
kaart, de OCMW- en de sociale wetgeving. • Je kan je werk goed organiseren en
werkt graag aan een menswaardig leven voor iedereen. • Je hebt een rijbewijs B om
zelfstandig huisbezoeken te doen.
Aanbod: • Verloning volgens barema B1-B3 (min. € 2.771, max. € 4.669 bruto/
maand), aangevuld met maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, een fietsver
goeding en een gunstige verlofregeling. • Geslaagde kandidaten worden opgenomen
in een werfreserve. We zullen op korte termijn al enkele kandidaten aanwerven met
een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
Zin in deze uitdaging? Stuur je motivatiebrief, je cv en een kopie van je diploma
vóór 16 december 2022 naar personeelsdienst@lanaken.be. Geldige kandidaten
worden uitgenodigd voor selectietesten.
Meer info? www.lanaken.be, personeelsdienst@lanaken.be of 089 73 07 46.
Iedereen is anders! De verschillen tussen mensen helpen ons om een nog
betere organisatie te zijn. Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent
ongeacht je gender, seksuele oriëntatie, afkomst, leeftijd, beperking of de
levensbeschouwelijke tekenen die je draagt. We willen als organisatie zo
toegankelijk mogelijk zijn voor iedereen.

