De welzijnsvereniging Welzijnsband Meetjesland is een publieke
rechtspersoon die als doel heeft de Meetjeslandse besturen te
versterken en ondersteunen in hun welzijnsopdracht op het vlak van
de realisatie van sociale grondrechten van hun inwoners. In dat
kader neemt Welzijnsband o.a. de regierol op voor een bovenlokaal
sociaal beleid en biedt het aanvullende en ondersteunende
dienstverlening aan voor burgers en besturen daar waar die lokaal
omwille van schaalgrootte moeilijk te realiseren is.

Werft aan:
Ankerfiguur opvoedingsondersteuning aan huis (De Katrol) – bepaalde duur (deeltijdse functie
0,6 VTE B1-B3)

Je profiel:
• je beschikt over een bachelor diploma maatschappelijk werk of pedagogie van het jonge kind
• Je bent empathisch en sociaal ingesteld
• Je kan goed organiseren, communiceren en coachen
• Je bent resultaatgericht en flexibel
• Je kan zelfstandig werken en hebt zin voor verantwoordelijkheid en initiatief
• Je beschikt over een rijbewijs en eigen gemotoriseerd vervoer
Je takenpakket:
De Katrol biedt i.s.m. de OCMW’s gratis opvoedingsondersteuning aan huis bij Meetjeslandse ouders die
hiervoor open staan. Je hebt hierin een coördinerende functie: je bent de vertrouwensfiguur voor de
gezinnen, de coach van de stagiairs (die de gezinnen effectief de opvoedingsondersteuning geven) en zorgt
voor een goed contact tussen hen. Daarnaast ben je ook het aanspreekpunt voor externe partners (scholen,
sociale diensten, enz). Je gaat aan de slag met de hulpvragen van de ouder en ondersteunt hen op een
laagdrempelige, empowerende wijze.
Aanbod:
•
•
•
•
•
•
•

Deeltijds contract (drie dagen/week) bepaalde duur met mogelijkheid tot contract onbepaalde duur.
Examen voorzien najaar 2022 – voorjaar 2023
Verloning barema niveau B1-3 bruto, geïndexeerd
Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, flexibele werkuren, mogelijkheid tot
telewerk en een gunstige verlofregeling
Permanente opleidingsmogelijkheden binnen een boeiende sector
Solide werkgever die investeert in zijn werknemers
Werkplek: Streekhuis Heldenpark, Oostveldstraat 91, 9900 Eeklo
Voorziene opstart: zo snel mogelijk

Interesse? Aarzel niet. Bezorg je kandidatuur met motivatiebrief, CV en bijhorende documenten (afschrift
diploma, kopie rijbewijs en een uittreksel uit het strafregister model 1) ten laatste op 12 oktober 2021 per mail
aan katrol@welzijnsband.be. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 22 oktober 2021.
Meer info over deze functie kan je opvragen per mail bij katrol@welzijnsband.be.

Onze vereniging heeft aandacht voor gelijke kansen! Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd,
geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.

