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MAATSCHAPPELIJK WERKER OP DE SOCIALE DIENST 

voltijds contract van bepaalde duur (tot en met 31/12/2021 – met kans op verlenging) 

 

Jouw job in het kort 

Als sociaal werker ondersteun je mensen die moeite hebben hun weg te vinden in de samenleving. Samen met 

andere professionals, vrijwilligers en het eigen netwerk stimuleer en help je mensen om hun draai te vinden. Zo 

voorkom je dat beginnende problemen leiden tot een neerwaartse spiraal. 

Een lokaal bestuur staat ten dienste van alle inwoners, een klantgerichte en klantvriendelijke ingesteldheid zijn dan 

ook een vereiste om deel uit te maken van onze dienstverlening.  

Wat mag je verwachten? 

Je komt terecht in een gedreven team van 6 medewerkers en mag je verwachten aan een afwisselende, uitdagende 

job met verantwoordelijkheid. Je staat elke dag in contact met mensen en vervult een maatschappelijk waardevolle 

functie.  

Berlaar is een landelijke gemeente, kleiner in omvang, maar groots in gezelligheid en ambitie. Die ambitie vertaalt 

zich ook in onze manier van werken. Bij Berlaar krijg je als medewerker namelijk de vrijheid om je job uit te oefenen 

op de momenten en de plaats waar het voor jou het beste uitkomt. 

Zonder daarbij de dienstverlening en de permanentie van je dienst in het gedrang te brengen, kan je de uren van 

jouw werkdag indelen tussen 7 en 22 uur. Als moderne organisatie  bestaat de mogelijkheid om van thuis uit te 

werken. 

In je loonzakje vind je als startende maatschappelijk werker een bruto bedrag van 2.509,94 euro. Dat kan nog 

oplopen door de professionele ervaring die je meebrengt naar Berlaar. Verder voorzien we een fietsvergoeding (24 

cent), maaltijdcheques (8 euro) en een hospitalisatieverzekering als je minstens 6 maanden in dienst bent.  

 

Aanwervingsvereisten en selectieprocedure 

• het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een 

daarmee gelijkgesteld diploma 

• het diploma van bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde, of een daarmee 

gelijkgesteld diploma 



 

• het diploma van gegradueerde in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, 

of een daarmee gelijkgesteld diploma 

• ervaring is niet vereist 

 

 

Solliciteren kan door je curriculum vitae met foto, motivatiebrief, kopie van diploma en een recent uittreksel 
model 2 uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden) te bezorgen via personeel@berlaar.be Solliciteren 
kan tot en met 20 september 2021 

 

De aanwervingsproeven bestaan uit een schriftelijke (computer)proef en een mondelinge proef. Deze zullen 

doorgaan in de week na 20 september. 

Tijdens deze proeven beoordelen we de kennis, vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn voor deze functie. Die 

lees je uitgebreid in de functiebeschrijving die je vindt op www.berlaar.be/vacatures 

Om te slagen, moet je ten minste 50% behalen op elke selectietechniek en 60% op de gehele selectie. 

Vragen? Neem gerust contact op met de personeelsmedewerkers via 03 410 19 00 (vragen naar de 

personeelsdienst) of via personeel@berlaar.be.  
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