
 

Het OCMW van Ukkel, 

Alsembergsesteenweg, 860 

1180 Ukkel 

 

Zoekt: 

 

EEN TRAJECTBEGELEIDER (m/v) voor de Sociale Antenne- VOLTIJDS CONTRACT VOOR BEPAALDE DUUR tot 

31/12/2022, eventueel verlengbaar. 

 

Afsluiting: 23/06/2022 

Opdracht : 
Volledig Werktekening op aanvraag aan de Personeel dienst (02/370.75.83 – Sarah Wybauw of 

02/370.76.26 – Sabrina Chrispeels) 

 
Begeleiden van personen bij het op touw zetten van hun socio-professioneel inschakelingstraject, en ervoor 
zorgen dat de regels en arbeidsprocedures, termijnen, normen en deontologische beginselen worden 
nageleefd. 
 
Voornaamste taken:  
 

➢ Individueel luik 
 
▪ De aanvragers ontvangen, oriënteren en informeren; 
▪ Sociale enquêtes houden op het bureau en/of thuis, naargelang de noden van de dienst en/of de vraag; 
▪ Per aanvraag een sociaal verslag opstellen waarin de behoeften van de gebruiker worden geëvalueerd 

en waarin de meest geschikte oplossingen worden aangedragen; 
▪ Ervoor zorgen dat de gebruikers hun sociale rechten kunnen laten gelden en hen in sommige gevallen 

vervangen door in hun plaats te handelen; 
▪ De aanvragers sociaal begeleiden; 

 
➢ Collectief luik: 

▪ Als pedagogisch leid(st)er groepsactiviteiten organiseren in functie van de opdracht van de Sociale 
Antenne: sociale stabilisatie voor de professionele herinschakeling van een doelgroep die zeer ver van 
de arbeidsmarkt verwijderd staat; 

▪ Afwezige leid(st)ers vervangeb; 
▪ Praktische en theoretische kennis van de opleidingsfaciliteiten en van het bijzondere karakter van het 

opleidingskader voor volwassenen; 
▪ Gebruik maken van netwerken; 

 
Profiel: 
 
▪ Vereist diploma: Diploma hoger onderwijs van het korte type: bachelor maatschappelijk assistent, 

bachelor socioprofessionele inschakeling, bachelor human resource management, bachelor assistent 
psychologie. 
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Vereiste vaardigheden : ; 

▪ Analytisch vermogen; 
▪ Redactionele vaardigheden; 
▪ Gemakkelijk contact kunnen leggen; 
▪ Kunnen anticiperen en proactief kunnen handelen; 
▪ De programma's Excel en Word goed beheersen; 
▪ Ervaring in socioprofessionele inschakeling van een publiek dat zeer ver van de arbeidsmarkt 

verwijderd staat  is een pluspunt; 

▪ Kennis van verschillende technieken voor groepsbegeleiding; 
▪ Opzetten van programma's die geschikt zijn voor verschillende doelgroepen;  

▪ In staat zijn samenwerkingsverbanden en netwerken op te bouwen; 
▪ De socialisatie en persoonlijke ontwikkeling van de aanvragers ondersteunen dankzij doelgerichte 

projecten; 
▪ De verschillende eigen activiteiten en die van de dienst kunnen promoten. 
▪ Elementaire schriftelijke en mondelinge kennis van de tweede taal (Selor Art. 8 – 10). 
 

 

Wij bieden: 

❖ Een voltijdscontract voor bepaalde duur tot 31/12/2022, eventueel verlengbaar ; 

❖ Een verrijkende en gevarieerse werkervaring; 

❖ Dynamische en solidaire collega’s; 

❖ Gemotiveerde dienstverantwoordelijken die ondersteuning bieden en voor je klaar staan; 

❖ Extralegale voordelen (maaltidcheques, gratis MIVB abonnement, tussenkomst tot 80% voor SNCB, 

flexibele werkuren,enz; 

❖ Een gevaloriseerde anciënniteit; 

❖ Een zeer vlotte toegangkelijkheid (SNCB, MIVB, De Lijn) 

❖ De mogelijkheid om vormingen en supervisies te volgen 

 

Gëinteresseerd? 

Stuur dan je motivatiebrief, CV en een KOPIE van uw diploma ter attentie van De Heer M. 

VANDENBERGHEN, secretaris generaal van het OCMW, per mail naar: candidatures@cpasuccle.be 

!! De onvolledige kandidaturen zullen niet tegengehouden worden!! 

Vermeld het referentienummer van de aanbieding en / of de titel van de functie bij de betreffende afdeling. 
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