
  
 
VZW Wagenschot vormt als Pedagogisch Centrum de draaischijf voor verschillende 
initiatieven op opvoedkundig en onderwijs vlak. Deze initiatieven richten zich naar 
jongeren en gezinnen waar gedrag- en emotionele problemen een rol spelen. 

Zoekt voor MFC Wagenschot – Eke  

 1 MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT 
(V/M/X) 

19u / week  – onbepaalde duur   
 

Binnen PC Wagenschot kom je terecht in een pluralistische organisatie voor jongeren en 
jongvolwassenen met gedrags- en emotionele problemen. Wij streven er naar om samen op een 
methodische en zorgzame manier kansen te creëren met en voor onze jongeren.  
 
Voor onze campus MFC Wagenschot te Eke zijn we op zoek naar een Maatschappelijk assistent.   

De Maatschappelijk Assistent heeft een ondersteunende functie naar onze jongerenzorg en meer 
specifiek het opvolgen van zorgtrajecten van aanmelding tot uitstroom. Onder uw takenpakket behoren: 
je werkt mee aan de realisatie van een goed opnamebeleid. Je bent verantwoordelijk voor de 
opnameadministratie, legt contacten met ouders & doorverwijzers. Je volgt de aanwezigheidsmeldingen 
in Insisto/GIR en doet opvolging van IDO’s en jeugdhulpbeslissingen. Verder leg je ook contacten met 
mogelijke partners en ondersteun je de teams inzake specifieke dossiers (PVF, mutualiteit, DOP). 

Ben jij :  
 Beschikt bij voorkeur over een bachelor in het sociaal werk of gelijkgesteld door ervaring 
 Is in het bezit van een rijbewijs type B en beschikt over een eigen wagen 
 Schaart zich achter de missie en visie van PC Wagenschot; 
 Kan werken met de specifieke informaticatoepassingen; 
 Heeft kennis van het integrale jeugdhulpverleningslandschap 
 Heeft kennis van systeembenadering en contextueel denken, vraaggericht werken en kennis van 

de oplossingsgerichte benadering 
 Bezit over voldoende zelfinzicht en rekenkundig inzicht; 
 Bereid tot permanente bijscholing; 
 Je bent bereid te participeren aan fondsenwervingsactiviteiten 

 
Biedt :  
Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 
Opstart voorzien januari 2020. 
Halftijdse functie 19u. 
Verloning op Bachelor niveau binnen PC319. 
Glijdende werktijd 
Fietsvergoeding 
Gunstig verlofregime 
 
Solliciteren :  
Stuur uw motivatiebrief & CV naar Frederic Glorieux (diensthoofd personeelsdienst) via 
vacatures@wagenschot.be  met vermelding ‘Maatsch. Assistent Wagenschot’.  
Solliciteren kan tem 11/10/2020.  
Een uitgebreide functiekaart kan men op vraag bekomen bij de personeelsdienst via vacatures@wagenschot.be. 

 


