
Sociaal Huis Riemst werft aan!
Riemst is een dynamische gemeente in volle bloei met ruim 
16.000 inwoners, waar het leuk is om te wonen én te werken. 
Riemst is een veelzijdige werkgever met een unieke blik op de 
toekomst. 

➜ Uitdagend werk met ruime opleidingskansen, vol variatie en ruimte voor eigen 
inbreng. 

➜ Relevante ervaring komt in aanmerking voor de bepaling van je wedde.
➜ Extralegale voordelen zoals een fietsvergoeding, maaltijdcheques, 30 

vakantiedagen en 4 extralegale feestdagen.
➜ Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar met mogelijke 

verlenging tot 5 jaar.

Functie:
1. Individuele hulpverlening: het recht 

op maatschappelijke dienstverlening 
verzekeren aan de cliënten van het 
Sociaal Huis van Riemst, met als doel 
hen te helpen een leven te leiden 
dat beantwoordt aan de menselijke 
waardigheid.

2. Opvang asielzoekers: instaan voor 
de opvang van asielzoekers, intake, 
opvolging en organisatie van het lokaal 
opvanginitiatief.

3. Schuldhulpverlening: aanleren van 
budget- en administratieve vaardigheden, 
opmaken van een inventaris van 
schulden en opstellen van budgetplan, in 
samenspraak met de cliënt opvolgen van 
betalingen en ontvangsten.  

Profiel: 
Houder zijn van ofwel:
•	het diploma van bachelor in het 
sociaal-agogisch werk met de titel 
van maatschappelijk assistent, of een 

daarmee gelijkgesteld diploma;
•	het diploma van bachelor in de 
verpleegkunde, afstudeerrichting 
sociale verpleegkunde, of een daarmee 
gelijkgesteld diploma.

Je bent sociaal geëngageerd, enthousiast 
en een teamspeler. Je bent vertrouwd 
met de relevante wetgeving, verschillende 
levensbeschouwingen en culturen en de 
courante	office-toepassingen.	Je	spreekt	een	
mondje Frans en Engels.

Bruto voltijds jaarsalaris: 
min. € 29.529 - max. € 49.756

Interesse? 
Solliciteren kan via elke.feytons@ucare.be. 
Enkel volledige kandidatuurinstellingen, met 
sollicitatiebrief, CV én uittreksel uit het 
strafregister (model 1), worden aanvaard. 
Solliciteren kan tot en met zondag 3 maart.

Aanbod  
voor deze  

functie:

VOLTIJDS | NIVEAU B1-B2-B3 | CONTRACTUEEL DIENSTVERBAND | MET AANLEG WERFRESERVE

1 MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT(E) SOCIALE 
DIENST, SCHULDHULPVERLENING EN LOKAAL 
OPVANGINITIATIEF


