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MPC Terbank is een multifunctioneel centrum dat meer  
dan 130 kinderen en jongeren met een mentale beperking  
en/of gedrags- en emotionele problemen begeleidt.  
MPC Terbank zoekt een maatschappelijk werker.

Je opdracht
 ▪ fungeren als brugfiguur tussen de jongere, zijn gezin en de ruimere context.
 ▪ een traject uitstippelen op maat van de jongere en zijn context | samen met het gezin op weg gaan.
 ▪ ondersteuning van onze dienst DIENAMO, DIENst Ambulante en MObiele trajectbegeleidingen. 
 ▪ efficiënte opvolging van de administratieve dossiers.

Jij
 ▪ bent onmiddellijk beschikbaar.
 ▪ hebt een bachelordiploma Sociaal werk: Maatschappelijk werk | Sociaal werk | Sociaal verpleegkun-

dige of relevante ervaring in een gelijkaardige functie.
 ▪ hebt een streepje voor door reeds gevolgde andere opleidingen in contextbegeleiding | door uitge- 

sproken interesse in contextbegeleiding | door ervaring in ambulante of residentiële jeugdzorg | 
door ervaring in de sector personen met een beperking.

 ▪ hebt ruimte voor een variabele uurregeling | ook af en toe avondwerk (geen weekendwerk).

We bieden
 ▪ contract bepaalde duur van 1/2/2023 tot 30/6/2023 | voltijds 38/38 | deeltijdse tewerkstelling is 

bespreekbaar | loonschalen barema PC 319.01.
 ▪ we zijn een organisatie in groei, verlenging binnen openstaande functies in onze organisatie is 

bespreekbaar.
 ▪ verlof pro rato: <35 jaar: 22 dagen | ≥35 jaar: 27 dagen | ≥45 jaar: 34 dagen | ≥50 jaar: 46 dagen | 

≥55 jaar: 58 dagen bij 100% tewerkstelling.
 ▪ groene moderne werkomgeving | in Leuven.
 ▪ warme organisatie | enthousiaste collega’s.
 ▪ gemotiveerd team van maatschappelijk werkers | ondersteuning van multidisciplinaire teams.
 ▪ leerkansen | vormingen | expertise.

Solliciteren
 ▪ Shoot! Stel je vragen aan Aag Mesens | 016 31 12 50.
 ▪ Shine! Solliciteer op jouw manier: CV en motivatiebrief | filmpje | audiofragment | infographic | 

persoonlijke website. Voor ons werkt alles!
 ▪ Send! Mail naar vacature@mpcterbank.be | vermeld 2023MW in het onderwerpvak van je mail. 
 ▪ Succes!
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