
Deskundig medewerker trajectbegeleiding 

(m/v) 

 

(B-niveau – voltijds contractueel) 

Jouw taken 

 Je bent verantwoordelijk voor de activering en trajectbegeleiding van OCMW-klanten 

(en werkzoekenden.) Je gaat op zoek naar hun competenties in samenspraak met de 

maatschappelijk werkers van de sociale dienst en tekent voor hen een uitdagend traject 

op maat uit; 

 Je zet verschillende acties op zodat jouw cliënten progressie maken en focust op 

positieve doorstroom; 

 Je volgt de cliënten in een traject verder op door o.a. een zorgvuldige dossieropbouw 

en je registreert jouw begeleidingsacties nauwgezet. 

Jouw talent 

 Je beschikt over een bachelor diploma. Een diploma maatschappelijk werk is een 

meerwaarde, maar geen must; 

 Je hebt interesse en bij voorkeur kennis van de arbeidsmarkt, de sociale economie en 

bij voorkeur ook van het beleid rond doelgroepen; 

 Je gelooft sterk in de kansen van mensen en je gaat graag een uitdaging aan; 

 Je bent een geboren coach en kan mensen aansturen, overtuigen en motiveren; 

 Je werkt resultaatsgericht, steeds op maat van de cliënt; 

 Je bent goed in het luisteren, geduldig en assertief; 

 Je bent zelfstandig maar werkt ook vlot samen met collega’s en externe partners. 

Onze troeven 

 Weddeschaal B1-B3 (ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen en 

eveneens relevante werkervaring uit de privésector of als zelfstandige); 

 Voltijds contract van bepaalde duur van 1 jaar, eventueel gevolgd door een contract 

van onbepaalde duur; 

 Maaltijdcheques, fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, 

gratis hospitalisatieverzekering, vakantiegeld, eindejaarstoelage en 2de pensioenpijler; 

 Een aantrekkelijke vakantieregeling.  

 

Word jij onze nieuwe collega? 

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 20/08/2018. 

 

Voeg bij je sollicitatie ook steeds een kopie van het diploma, een recent curriculum vitae en 

een uittreksel uit het strafregister, model 1 (bewijs van goed gedrag en zeden). Deze bijlagen 

moeten ons eveneens voor de uiterste inschrijvingsdatum bereiken. 



 

De inschrijving en de nodige stavingsstukken worden per aangetekend schrijven, gericht aan 

de voorzitter en de leden van de raad van het OCMW Wezembeek-Oppem, verzonden naar 

het OCMW Wezembeek-Oppem, Jozef De Keyzerstraat 15-17 te 1970 Wezembeek-Oppem, 

ter plaatse afgegeven of doorgezonden per e-mail naar Linda.Lambersy@ocmw-wezembeek-

oppem.be. 

 

Voor informatie over de inhoud van de functie, kan u contact opnemen met mevrouw 

Lambersy, diensthoofd sociale dienst (tel. 02/766.14.03 of Linda.Lambersy@ocmw-

wezembeek-oppem.be). 
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