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OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST 

      
 

HOOFDMAATSCHAPPELIJK WERKER 
Niveau BH5 (M/V/X) 

Onbepaaldeduurcontract – voltijds  
 

 
Het OCMW Vorst werft een Hoofdmaatschappelijk werker aan voor de Afdeling Sociale Zaken. De 
Hoofdmaatschappelijk werker rapporteert rechtstreeks aan de Afdelingshoofd Sociale Zaken.  
 

 
OPDRACHT 

 

• De hoofdmaatschappelijk werker is de schakel tussen teamleden en andere afdelingen (interne 
en externe, het hiërarchie, de associatieve wereld, etc.). 

• De hoofdmaatschappelijk werker is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk van het 
team en vertaalt de doelstellingen van de afdeling in concrete acties. De hoofdmaatschappelijk 
werker zorgt voor de dagelijkse begeleiding van het team en zorgt voor optimale 
werkomstandigheden. 

• De hoofdmaatschappelijk werker coördineert de dienst, houdt toezicht op de activiteiten, op 
basis van zijn/haar ervaring en in overeenstemming met de wet.  

• De hoofdmaatschappelijk werker is betrokken bij de projecten van het Centrum en deelt zijn 
ervaring in het veld met zijn hiërarchie in een bottom-up logica. 
 

HOOFDACTIVITEITEN 
 

• Beheer van uw entiteit door het behalen van strategische en operationele doelstellingen 

• Het ontwikkelen van teamcohesie, het evaluatie van de prestaties, het ondersteuning voor 
veranderingen, zowel de bevestiging als de opvolging van individuele doelstellingen 
(evaluatiecyclus) 

• Het beheer en de ontwikkeling van uw medewerkers door middel van competentiemanagement 

• Projectmanagement in samenhang met de visie van het OCMW 

• Begeleiden van maatschappelijke voorstellen in overeenstemming met wetgeving en richtlijnen, 
zorgen voor de presentatie van dossiers tijdens bepaalde commissies alsook opvolging met de 
maatschappelijk werkers 

• Deelname aan het opstellen van activiteitenrapporten, data-analyse en verbetervoorstellen. 
 

VEREISTE COMPETENTIES  

• Analytische geest 

• Flexibel zijn en goede stressbestendigheid  

• Heb een geest van samenwerking en een teamgeest kunnen ontwikkelen 

• Beschikken over goede managementvaardigheden 

• Actief luisteren 
• Wees assertief en praat comfortabel 
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AANWERVINGSVOORWAARDEN 
 

• Diplomavereiste: Bachelor Maatschappelijk Werk 

• Twee jaar ervaring als maatschappelijk werker in een sociale dienst van een OCMW is een 
pluspunt 

• Een goede kennis hebben van OCMW's en sociale wetgeving; en wetgeving met betrekking tot 
de functie 

• Een managementtraining of nuttige ervaring hebben in teammanagement 

• Een ervaring in projectwerking is een pluspunt 

• ICT-vaardigheden 

• In het bezit zijn van het Selor-taalcertificaat of bereid zijn dit te behalen. 
 

INFORMATIE OVER DE VACATURE 
 

• Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur 

• Werkregime: voltijds (36 uur/week) - variabele uren 

• Onmiddellijke indiensttreding 

• De kosten van het openbaar vervoer worden volledig gedekt 

• Aantrekkelijke verlofregeling 

• Functie GSM 

• Maaltijdcheques 

• Niveau BH5  
 

AANWERVINGSPROCEDURE 
 

Volledige sollicitatie (CV, sollicitatiebrief, kopie diploma) te sturen uiterlijk 10/10/2022 om middernacht 
ter attentie van de afdeling Human Resources, per e-mail op het adres: 
recrutementcpas@cpas1190.brussels  
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