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Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Brabant is een onafhankelijke welzijnsorganisatie in de regio 
Leuven, Diest, Tienen en Aarschot. Het CAW wil in de eerste plaats een gastvrij aanspreekpunt zijn waar alle 
inwoners van de regio terecht kunnen met hun vragen en problemen: mensen op zoek naar informatie, advies, 
steun, begeleiding, tijdelijke huisvesting,… Wij helpen bij het ontrafelen van het probleem en gaan samen op 
zoek naar een gepaste oplossing.  

Voor meer info: www.cawoostbrabant.be 

Momenteel zoeken we een hulpverlener voor een volwassenenonthaal voor een halftijdse tewerkstelling 
in een contract bepaalde duur t.e.m. 31/12/2021. 

 Je maakt deel uit van het team regio Aarschot en neemt hier een onthaalopdracht op, waardoor je 

onder andere mee de onthaalpermanenties garandeert. 

 Je geeft informatie en advies, klaart de hulpvraag van de cliënt uit en leidt hem naar het juiste aanbod 

toe. Je volgt hiervoor de cliënten op die je tijdens je permanentie hebt onthaald. 

 Je doet intakes van nieuwe cliënten. 

 Je verwijst cliënten actief door, intern of extern. 

 Je woont actief teamvergaderingen, casusbesprekingen en intervisies bij. 

 Je werkt in alle discretie en bent gebonden aan het beroepsgeheim. 

 Je brengt actief voorstellen aan, zowel op niveau van concrete casussen als op structureel niveau en 

helpt zo om de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren. 

 Je bent een geëngageerde en sterk gemotiveerde medewerker met een bachelor diploma humane 

wetenschappen. 

 Je kan actief luisteren en bent in staat een goede vraagverheldering te doen. 

 Je hebt zicht op de sociale kaart van Vlaanderen. 

 Je kan zowel zelfstandig werken als in teamverband.  

 Je durft je kwetsbaar op te stellen naar je collega’s en vindt afstemming met het team cruciaal. 

 Je hebt een sterke persoonlijkheid en bent stressbestendig. 

 Je beschikt over een voldoende kennis van de Franse taal en je kan werken met anderstalige cliënten 

en met tolken. 

 Je bent flexibel en bent bereid minstens 1 avond per week te werken in het kader van uitklaring of 

opvolging van aanmeldingen. 

 Je bent zowel schriftelijk als mondeling communicatief vaardig. 

 Een rijbewijs B is een pluspunt. 
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 Een boeiende en veelzijdige job waarin je het verschil kan maken. 

 Veel autonomie in een dynamische organisatie die groeikansen en ruimte biedt om talenten te 

ontwikkelen. 

 Verloning volgens barema B1C van PC 319.01 

 Een halftijdse tewerkstelling (= 19u/week) in een contract van bepaalde duur t.e.m. 31/12/2021  

 Indiensttreding: zo snel mogelijk 

 Werkingsgebied: Oost-Brabant, standplaats Aarschot 

Stuur ten laatste zondag 26 september per mail je motivatiebrief en cv naar vacatures@cawoostbrabant.be 

ter attentie van Griet D’Heer, CAW Oost-Brabant, met vermelding ‘Volwassenonthaal Aarschot’ in het 

onderwerp van je mail. Gesprekken zullen doorgaan op donderdag 30 september in de namiddag. 

Voor de ondertekening van het contract vragen we je een uittreksel uit het strafregister model 596.2 van 

maximaal 3 maanden oud voor te leggen. 
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