Maatschappelijk werker (via aanwerving, contractueel)

Voorwaarden
1. Diploma en taalkennis
Je hebt een diploma dat toegang geeft tot de functie van maatschappelijk werker:
1° het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk
assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma
2° het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld
diploma
Onder gelijkgesteld wordt verstaan:
Voor punt 1°: het diploma van maatschappelijk assistent van voor de invoering van de
BAMA-structuur (voor het academiejaar 2004-2005)
Voor punt 2°: het diploma van sociaal verpleegkundige van voor de BAMA-structuur (voor
het academiejaar 2004-2005)
Ben je laatstejaarsstudent in één van deze studierichtingen, dan kan je ook solliciteren.
Bij je sollicitatie voeg je een verklaring als bewijs dat je aan het einde van je studie zit
met vermelding van de vermoedelijke datum dat je afstudeert.
Buitenlands diploma
Heb je een buitenlands diploma? Dan bezorg je ons, voor je aanstelling in de functie, een
bewijs dat je diploma gelijkwaardig is aan één van bovenstaande diploma’s (specifieke
erkenning).
NARIC-Vlaanderen onderzoekt wat buitenlandse diploma’s waard zijn in Vlaanderen.
Meer informatie: http://naricvlaanderen.be/
Bij je sollicitatie voeg je een bewijs dat je de procedure voor specifieke erkenning bij NARICVlaanderen hebt opgestart of voeg je het gelijkwaardigheidsbewijs van je diploma toe
(specifieke erkenning gelijkwaardigheid aan een diploma dat toegang geeft tot de functie van
maatschappelijk werker).

2. Gedrag
Je gedrag is in overeenstemming met de eisen van de functie.
Uittreksel strafregister (attest van goed zedelijk gedrag)
•
•
•

Voor je aanstelling in de functie leg je een uittreksel strafregister voor.
Vraag het attest aan bij de gemeente waar je bent ingeschreven.
Het attest mag niet ouder dan 3 maanden zijn.

3. Rechten
Je hebt burgerlijke en politieke rechten.
4. Nationaliteit
Deze functie staat open voor verschillende nationaliteiten.
Ze is toegankelijk zowel voor Belgen als voor kandidaten die tot een wettig verblijf in België
zijn toegelaten én die wettelijk tot de Belgische arbeidsmarkt zijn toegelaten.
Nationaliteitsbewijs
Voor je aanstelling in de functie leg je een nationaliteitsbewijs voor. Je nationaliteit is vermeld
op het uittreksel uit het strafregister. Je hoeft hiervoor dus geen afzonderlijk bewijs voor te
leggen.
Kom je uit een nieuw EU-land waarvoor een overgangsmaatregel van toepassing is, dan dien
je bijkomend een arbeidskaart voor te leggen.
Voor nationaliteiten buiten de EU is een wettig verblijf in België én een wettelijke toelating tot
de Belgische arbeidsmarkt noodzakelijk. Hiervoor dien je een verblijfs- en arbeidskaart in.
5. Gezondheid
Je bent medisch geschikt voor de functie.

Geldige sollicitatie indienen
Wanneer?
Je sollicitatie moet ten laatste op 8 december 2021 bij OCMW Leuven toekomen.

Hoe?
Bezorg ons het sollicitatieformulier en een kopie van je diploma(‘s) of een verklaring waaruit
blijkt dat je aan het einde van je studies zit en een vermelding van de vermoedelijke datum
dat je verwacht af te studeren.

