
CAW Halle-Vilvoorde, met zetel te Asse, is een door de Minister van Welzijn erkend Centrum Algemeen 

Welzijnswerk actief in de eerstelijnszones AMALO, BRAVIO, Druivenstreek, Grimbergen, Pajottenland en 

Zennevallei. Wij zijn op zoek naar: 
 

Hulpverlener inloopcentrum Vilvoorde  
 (50% - 70%) – vervangingscontract juli/november 

 

CAW Halle-Vilvoorde wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, gender, 
origine of geaardheid en de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 

Een greep uit je takenpakket als Hulpverlener-toeleider: 

Als hulpverlener in het inloopcentrum sta je in voor de eerstelijnshulpverlening naar de cliënten. Op een 

laagdrempelige, participatieve, empowerende en flexibele manier bied je de cliënt een gepaste  ondersteuning met 

bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en personen. Je bevordert het sociaal-maatschappelijk functioneren van 

de cliënt en je speelt proactief in op de noden van de cliënten die je bovendien in de ruime maatschappij signaleert. 

• Je legt contacten met mensen in armoede en/of een andere kwetsbaarheid en bouwt een gezellige 
ontmoetingsplaats met hen mee uit waar iedereen zich thuis voelt; 

• Je bent mee verantwoordelijk voor de planning en organisatie van een breed, gevarieerd en creatief 
activiteitenaanbod. 

• Je gaat actief aan de slag met (doelgroep)vrijwilligers die de werking van het inloopcentrum ondersteunen; 

• Je kan vlot omgaan met verschillende culturele doelgroepen waar het CAW zich tot richt; 
• Je gaat outreachend aan de slag en zorgt voor toeleiding van die cliënten die moeilijk de weg vinden naar andere 

diensten/organisaties; 

• Je verwijst gericht door, binnen en buiten de organisatie; 

• Je vertegenwoordigt het CAW en bevordert van daaruit de samenwerking met andere hulpverleners, 
opbouwwerkers en diensten uit de regio Vilvoorde. 

Welk profiel zoeken we? 

▪ Je hebt veel ‘goesting’ om nieuwe dingen te proberen, mensen te enthousiasmeren en initiatief te nemen; 

▪ Je gaat graag op pad en legt vlot contact met anderen (potentiële bezoekers en externe partners); 
▪ Je hebt minimaal een bachelor in een menswetenschappelijke richting of gelijkgesteld door ervaring; 

▪ Je hebt een goede kennis van de sociale kaart en weet waar een CAW/ILC voor staat; 

▪ Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands, meer talen zijn altijd een plus; 

▪ Je bent pragmatisch en kritisch ingesteld en functioneert goed binnen een team;  
▪ Je ervaart geen drempels in het werken met kwetsbare groepen en personen en je hebt een authentieke, 

onbevooroordeelde houding t.a.v. cliënten en derden. 

Wat bieden wij je aan ?  

▪ Een boeiende job met ruimte voor creativiteit, professionele groei en ontplooiing  
▪ Een enthousiast, leuk en dynamisch team 
▪ Een deeltijds (50%-70%) contract van bepaalde duur (1/7 t.e.m. 30/11/2022) met kans op verlenging 
▪ Verloning volgens PC 319.01, barema B1C met gelijkstelling van relevante beroepservaring 
▪ Extralegale voordelen: laptop, omniumverzekering voor dienstverplaatsingen, maaltijdcheques en een 

uitgebreid opleidingsaanbod 
▪ Interessante verlofregeling: 8 extra verlofdagen en VIA-dagen 
▪ Plaats van tewerkstelling is Vilvoorde 

Ben jij gebeten door de welzijnssector en de hulpverlener die het verschil wil maken voor onze cliënten? 

Laat ons dan weten waarom jij de geknipte persoon bent door je motivatie en CV door te sturen naar 
rekrutering@cawhallevilvoorde.be. Elke sollicitatie wordt met zorg gescreend. Zodra er een aantal sollicitaties 
binnenkomen, worden gesprekken ingepland. Wees er dus snel bij. Opstart wordt zo snel mogelijk voorzien.  
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