
Het OCMW van Sint-Joost-ten-Node is op zoek naar een adjunct-directeur van 

het departement van sociale zaken (V/M/X) 

 

Missie: 

Verantwoordelijke van de eindresultaten van uw dienst. Coördineren en opvolgen van de 

dienstactiviteiten. Leiden en beheren van de dienst, indienen van voorstellen bij de hiërarchische 

verantwoordelijke met het oog op een verbeterde werking van de dienst. Dit alles in naleving van de 

richtlijnen van de Raad en de wetgeving. 

 

Fonction sous la direction et en collaboration avec la Directrice de l’Action sociale 

In samenwerking met de hiërarchische verantwoordelijke: 

• Opstellen en aanpassen van de verschillende procedures, nota’s, enz. 

• Beheer van de dossiers voor de Raad en de Voogdij 

• Bij afwezigheid van de hoofd maatschappelijke assistenten en/of de directeur 

maatschappelijk welzijn: nalezen van de dossiers die worden voorgelegd aan de speciale 

comités., deelnemen aan speciale comités (jongeren, senior, algemeen) en opmaken van 

het proces-verbaal 

• Lezen en verbeten van de notificaties (beslissingen genomen door speciale comités) 

• Lezen en verbeteren van de aanwervingstesten, deelnemen aanwervingsgesprekken 

• Beheer van specifieke subsidies en opstellen van rapporten (uniek verslag, IBGE/BIM, 

Mazout, Hydrobru, … 

 

In samenwerking met de hiërarchische verantwoordelijke en hoofd maatschappelijk werkers: 

Opstellen van de statistieken 

In samenwerking met de hiërarchische chef en de administratieve dienst: 

• Controleren en aanpassen van het reglement medische hulp 

• Opstellen motivering beslissingsmodel 

• Lezen en verbeteren van in-en uitgaande briefwisseling, procedures en behandelen 

documenten/informatie 

• Beheer van dringende hulp (kleine kassa, bon apotheker/dringende vorderingen) 

• Voorbereiden dossiers voor inspectie en opstellen antwoord op aanmerkingen 

 

 Uw profiel: 

• Een master/ licentie in het domein van sociaal werk, rechten, enz. 

• Bij voorkeur ervaring met leidinggeven, management en toezicht op medewerkers 

• U bent nauwkeurig en ordelijk in je werk 

• U bent bij voorkeur tweetalig FR-NL of hebt een goede kennis van de tweede taal 

 

  



Uw contract: 

• Een vervangingscontract 

• Voltijdse tewerkstelling  

• Glijdende werkuren (7u/9u - 15u/17u) 

• Maaltijdcheques ter waarde van 8 euro voor elk gepresteerde dag 

• Volledige vergoeding van openbaar vervoer  

• Polikliniek 

• 25 vakantiedagen en compensatie uren 

• Extralegale pensioen 

 

Interesse? 

U kunt uw cv en motivatiebrief doorsturen naar grh.cand@cpassjtin.irisnet.be. 

Voor verdere inlichtingen kunt u ons telefonisch contacteren op het nummer of 02/220.24.46. 
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