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CAW Limburg is op zoek naar een dynamische (m/v/x)

HULPVERLENER STRAATHOEKWERK
Ben jij een positief ingestelde en krachtige hulpverlener? Wil jij als sterkmaker mee zorg dragen voor onze
meest kwetsbare cliënten? Lees dan vooral verder, deze vacature is mogelijk wat jij zoekt!

Profiel
Bachelor in een menswetenschappelijke richting
Goede kennis van het Nederlands

Contract
Een contract bepaalde duur tem 08/2024 – Tewerkstellingsbreuk 80% (30u24)

Start tewerkstelling
Zo snel mogelijk

Plaats van tewerkstelling
Sint-Truiden

Vergoeding
Volgens P.C. 319.01, barema B1c – aangevuld met extralegale voordelen

Solliciteren
Stuur een gemotiveerd schrijven met referentie “vacature 2022-77” en CV voor 25-09-2022 naar
theo.christoffels@cawlimburg.be en vacatures@cawlimburg.be.
Meer info te verkrijgen bij Theo Christoffels - theo.christoffels@cawlimburg.be – 0479/40.67.83

Selectieprocedure
Preselectie aan de hand van de ontvangen sollicitatiebrieven en CV’s. Weerhouden kandidaten worden
uitgenodigd voor een gesprek en dienen een uittreksel uit het strafregister (attest van goed gedrag en zeden
model 2) voor te leggen.

CAW Limburg kenmerkt haar personeelsbeleid door een openheid om te werken met medewerkers van verschillende
culturen en/of die beschikken over interculturele competenties.
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Wie zijn wij?
CAW Limburg, een dynamisch Centrum Algemeen Welzijnswerk, met ambulante en residentiële
hulpverleningsteams, actief in de provincie Limburg, biedt maatschappelijke dienst- en hulpverlening die ter
beschikking staat van alle personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden ten gevolge
van persoonlijke, relationele, gezins- of maatschappelijke factoren.

Wat verwachten wij van jou?
1

Plaats in de organisatie

Je maakt deel uit van het Cabrioproject Sint-Truiden en werkt onder aansturing van de teambegeleider. Je
bent tevens één van de verbindingsfiguren tussen jouw team en andere (interne en externe) werkingen.
Het Cabrioproject Sint-Truiden is een samenwerkingsverband tussen OCMW Sint-Truiden, ZorggroepZin,
Mobiel Herstelteam Netwerk Reling, CAW Limburg en SamenPunt. Cabrio richt zich naar dak- en thuislozen
zonder netwerk in Sint-Truiden en werkt outreachend én multidisciplinair. De begeleiders leggen contacten
in de leefwereld, begeleiden, werken aan huisvesting en maken de verbinding naar de samenleving.

2

Takenpakket

In je rol als straathoekwerker werk je in Sint-Truiden vindplaatsgericht in de natuurlijke omgeving van de daken thuislozen.

Concreet ga je vanuit een vertrouwensrelatie met hen probleemreducerend en

oplossingsgericht werken volgens de werkvorm straathoekwerk. Je gaat hulpverlenend aan de slag en vormt
een brugfunctie met het netwerk van hulp- en dienstverlening in de stad en de omgeving.
Je houdt hierin rekening met de doelstellingen van de straathoekwerker:






3

Zicht krijgen op de verschillende trefplaatsen, op de gasten, hun interesses en leefwereld. Een zicht
verwerven op de maatschappelijke instellingen
Begeleiding van de cliënten op straat op verschillende levensdomeinen met een individuele
benadering: actief luisteren, present zijn, werken met hulpvragen, doorverwijzing en samenwerking
realiseren met en voor de cliënten
Participeren in kleinschalige projecten om met de doelgroep verbinding te maken met de lokale
context
Belangenbehartiging van de cliënten opnemen in het netwerk

Kennis en ervaring
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Affiniteit met straathoekwerk en/of dak- en thuislozen
Ervaring in het welzijnswerk en/of het socio-cultureel werk

Kerncompetenties
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Integriteit
Cliëntgerichtheid
Flexibiliteit
Samenwerking
Reflectief vermogen

Functiespecifieke competenties


Assertiviteit
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Zelfstandigheid
Mondelinge Communicatie

Waarden




Authenticiteit
Gelijkwaardigheid en onvoorwaardelijk respect
Inlevingsvermogen

Wat bieden wij je?











Een uitdagende en afwisselende job
Contract bepaalde duur van 80%
Een intern uitgewerkt ondersteuningsaanbod met intervisie en supervisie
De mogelijkheid tot zelfontplooiing via vorming, training en opleiding
De garantie dat geen dag dezelfde is
Verloning volgens PC 319.01, barema B1c
Vergoeding voor dienstverplaatsingen volgens PC met omniumverzekering
Sociaal abonnement inclusief fietsvergoeding
Interessant systeem van groepsverzekering: pensioensparen
Eindejaarspremie
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