
 

 

 Maatschappelijk werker voor de sociale dienst (M/V/X) 

Overeenkomst van onbepaalde duur (100%).  

 

Functieomschrijving: 
Je maakt deel uit van de sociale dienst en bent mee verantwoordelijk voor de ondersteuning op maat van de patiënt. Op die 

manier geef je mee leiding in een begeleidingstraject waarbij je hem of haar maximaal betrekt. Je komt in een cultuur terecht 

waarin collega’s opkomen voor het herstelproces van de patiënt en het engagement tonen om aan rehabilitatie te werken. Je 

aarzelt niet om zelf (soms ook letterlijk) de handen uit de mouwen te steken; om in samenwerking met een multidisciplinair team 

een individueel traject op te zetten met de patiënt en zijn omgeving. We rekenen dus graag op jouw talent om de sociale dienst 

mee vorm te geven. 

Aarzel niet om contact op te nemen als jij je schouders hieronder wilt zetten. Overtuig ons van je sterke kanten die in het profiel 

van een sociaal assistent passen.  

 

Het PSC St-Alexius kiest voor een diversiteitsbeleid en moedigt iedereen, ongeacht geslacht, afkomst of beperking van harte aan 

om te solliciteren. 

 

Profiel: 

Als een vis in het water… 
- Sociaal voelend en ondernemend 
- Ondersteunend werken op maat van de patiënt 
- De herstel- en rehabilitatiegedachte genegen zijn 
- Out of the box denken om te zoeken naar de juiste hulp 
- Zelfstandig en collegiaal willen werken 
- Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden 
- Vlot in de omgang met respect voor de patiënt 

 
… met kennis van zaken… 

- Sociaal-administratieve taken 
- Financiële en juridische ondersteuning 
- Huisvestingsmogelijkheden nagaan 
- Sociale kaart van Brussel verkennen en eigen maken 
- Opstellen van een activeringstraject 

 
… en veel goesting. 

- Empowerend en motiverend werken 
- Direct contact met de patiënt 
- Organiseren van informatieve activiteiten 
- Opbouwen en onderhouden van externe contacten 
- Zin om veel bij te leren 
- Bereid om in Brussel te werken 

 
Onze verwachtingen: 

- Diploma Bachelor sociaal werk (of sociaal verpleegkundige) 
- Uitstekende kennis van het Nederlands en een goede actieve kennis van het Frans en het Engels. 
- Ervaring met onze doelgroep (patiënten met een psychotische kwetsbaarheid) is een pluspunt.  
- Een rijbewijs B is mooi meegenomen. 

 

Wij bieden: 

- Een voltijds contract van onbepaalde duur (100%).  
- Verloning volgens IFIC barema’s 
- Je krijgt een gratis openbaar vervoer en/of fietsvergoeding. 
- Je krijgt een pensioenspaarplan. 
- Tewerkstelling in een kleinschalige setting met een familiaal karakter, een stimulerende werkplek 

met een dynamisch team die uitkijkt naar je komst 

 



 

Laat snel iets van je horen; 

- Stuur ons een kernachtige en sprekende motivatie 

- Voeg er een CV aan toe 
- Doe dit ter attentie van Veronique Vercruyssen via veronique.vercruyssen@psc-elsene.be 

 
Meer informatie bij Kristof Tant via 02 512 90 33 
 
Solliciteren kan tot 30 april 2023 
 


