HET OCMW ELSENE werft aan voor
haar Tewerkstellingsdienst :

Een INSCHAKELAGENT / ANIMATOR
voltijds contract van onbepaalde duur

opdracht
Werkzoekenden zowel individueel als collectief begeleiden bij hun zoektocht naar oplossingen voor problemen die tot mijn activiteitendomein behoren zodat
ze in staat worden gesteld om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid en op voet van gelijkheid worden behandeld. Ik bevorder de
zelfstandigheid van hulpaanvragers door permanent kwaliteitsvol werk te verrichten binnen een maatschappelijk kader; ik let op de naleving van regelgeving,
arbeidsprocedures, termijnen, normen, huidige reglementering die een zekere autonomie toelaat en ik kijk erop toe dat de principes op het vlak van deontologie
worden gerespecteerd (bv. beroepsgeheim).
arbeidskader/context/omgeving
De inschakelingsagent intervenieert in tweede lijn. U zal verantwoordelijk zijn voor individuele en collectieve begeleiding van de gebruikers in het kader van artikel
60§7 van de organieke wet. U zal tewerkgesteld worden bij de Tewerkstellingsdienst en u zal in staat zijn om samen met de hulpaanvrager en de algemene sociale
dienst een gespecialiseerde diagnostiek te stellen.
voornaamste activiteiten
1 - Individuele pijler

•
•
•
•
		
		
•
•
•
•

De hulpaanvrager onthalen, informeren en oriënteren bij diens zoektocht naar werk;
Een gespecialiseerde diagnostiek stellen, oriëntatiepistes voorstellen, projecten ontwikkelen met hulpaanvragers en de opvolging en controle ervan verzekeren;
Bepalen wat de prioriteiten zijn en welke handelingen ondernomen moet worden om het beoogde professionele doel te behalen;
De aanvraag nauwgezet omschrijven en ervoor zorgen dat pertinente informatie wordt verzameld (individuele gesprekken voeren, sociale verslagen opstellen, een
professionele balans en een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie opmaken, contacten leggen) en indien nodig doorverwijzen naar de 		
geschikte dienstverlening (intern en/of extern);
Permanentie verzekeren;
Instaan voor het administratief beheer van dossiers;
Deelnemen aan zowel interne als externe vergaderingen;
Informatie verstrekken, samenwerken en bemiddelen tussen de verschillende personen.

2 - Collectieve pijler

• Planning en oprichting van collectieve modules;
• Animatie van de collectieve modules.

profiel
• U beschikt over een diploma maatschappelijke assistent of u werkte een bacheloropleiding in het kader van socioprofessionele inschakeling af;
• Ervaring op het vlak van groepsanimatie;
• Kennis van het Frans is vereist;
• U beschikt over een goede kennis van de maatregel en procedure artikel 60§7;
• U heeft kennis van de OCMW-wetgeving;
• U heeft kennis van het MPI-traject en van de middelen die bij elke fase horen
• U kent het MPI-netwerk;
• U kunt werken met informaticatools:
wij bieden u
Een voltijds contractvan onbepaalde duur; Snelle aanwerving, Tweetaligheidspremie (na het behalen van Selor 9§2 - schriftelijk en mondeling); Met anciënniteit wordt rekening
gehouden (er wordt rekening gehouden met iedere ervaring in de overheidssector / anciënniteit in de privésector wordt voor een maximale periode van 6 jaar omgezet);
Tegemoetkoming van de werkgever in de kosten voor verplaatsingen met het openbaar vervoer (80%) of geldelijke valorisatie voor verplaatsingen met de fiets; Makkelijke
bereikbaarheid: trein-tram-bus; Specifieke opleidingen in het vakgebied; wettelijke vrije dagen + extralegale verlofdagen (vanaf de indiensttreding en naar rato van de
prestaties); Toegang tot de Gemeenschappelijke Sociale Dienst waaronder de vakantiedienst en verschillende premies; Voorkeurtarief in de IRIS Zuid-ziekenhuizen (IZZ); Werken in
een dynamische omgeving met een sociaal doel die voortdurend evolueert.
Deelt u de waarden van de openbare dienst en wenst u mee te werken aan de realisatie van opdrachten die het OCMW
toegewezen kreeg?
Dien dan uw kandidatuur in!
Stuur uw cv + motivatiebrief + kopie van uw diploma uiterlijk tegen 31 maart 2017 per mail naar S. VAN STEENE,
Secretaris, OCMW Elsene op het adres rh@cpasxl.irisnet.be met vermelding van de referentie 45/2017.

