Vacature projectmedewerker Geïntegreerd Breed Onthaal
1/09/2022
Wil je je graag inzetten in een afwisselende job en ben je een geboren netwerker? Heb je daarnaast
interesse in het sociale werkveld en de wereld van OCMW’s, CAW’s en ziekenfondsen? Schrikt het
uitbouwen van een innovatieve werking op de eerstelijn - waar de burger met een hulpvraag centraal
staat - je niet af? Dan ben jij de collega die we zoeken! We zijn op zoek naar een enthousiaste
projectmedewerker voor de uitrol van het Geïntegreerd Breed Onthaal of kortweg GBO in de
Westhoek.
Geïntegreerd Breed onthaal moet tegen eind 2025 op de kaart gezet worden in de Westhoek. Het GBO
moet er namelijk voor zorgen dat burgers zonder omwegen bij de juiste hulp belanden. Het GBO is
gericht op twee belangrijke doelstellingen:
1. het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening voor de burger
2. Ervoor zorgen dat de rechten van burgers gerealiseerd worden. Het betreft minimaal financiële
bijstand of leefloon, maximaal de sociale grondrechten.
In het GBO bundelen de OCMW’s, de CAW’s en de diensten maatschappelijk werk van de
ziekenfondsen de krachten om beter samen te werken om die doelstellingen te realiseren.
Je wordt aangeworven binnen de Dienstverlenende Vereniging Westhoek (DVV Westhoek). Dit is een
samenwerkingsverband van 17 lokale besturen uit de Westhoek en heeft als doel zo veel mogelijk
drager te zijn van bestaande en nieuwe intergemeentelijke samenwerking. Doordat de vereniging over
een eigen rechtspersoonlijkheid beschikt kan ze dus projecten ontwikkelen, optreden als werkgever
voor gedeelde tewerkstelling van specifieke medewerkers,…

1. Functiebeschrijving
In bijlage: de functieomschrijving van projectmedewerker Geïntegreerd Breed Onthaal
Plaats van tewerkstelling: Diksmuide

2. Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden
✓ Je bent in het bezit van een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting (sociaal
werk, maatschappelijk werk, orthopedagogie,…) of gelijkwaardig door ervaring (motiveer
kort).
✓ Je bezit een rijbewijs B én beschikt over een wagen

Dienstverlenende Vereniging Westhoek – www.dvvwesthoek.be – info@dvvwesthoek.be
Streekhuis Westhoek – Woumenweg 100 – 8600 Diksmuide – 051 97 04 00

3. Ons aanbod
✓ Een voltijdse functie (40u/week) via contract onbepaalde duur met een loonniveau B volgens
het personeelsstatuut van de DVV Westhoek en rekening houdend met je werkervaring.
✓ Verschillende extralegale voordelen (thuiswerkpolicy, eindejaarspremie, maaltijdcheques,
pensioenplan, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, tussenkomst in de kosten voor
dienstverplaatsingen,...)
✓ Je komt terecht in een dynamisch team van collega’s binnen DVV.

4. De aanwervingsprocedure
De procedure bestaat uit verschillende stappen waarbij je telkens geslaagd dient te zijn.
Vooropgestelde timing:
✓ Kandidaatstellingsperiode:
Solliciteren kan tot en met 30 september 2022.
✓ Schriftelijke procedure:
Voorafgaand aan het mondeling gesprek, zal je een schriftelijke opdracht moeten oplossen.
Het resultaat moet je presenteren op het mondeling gesprek.
✓ Mondeling gesprek:
Het mondeling gesprek vindt plaats in de kantoren van de DVV Westhoek. De datum hiervoor
wordt vastgelegd op maandag 10 oktober in de voor- en/of namiddag (houd hier rekening
mee ifv sollicitatieverlof).
Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de raad van bestuur één kandidaat aan in een
contract van onbepaalde duur, en in functie van het diploma in de functiegroep overeenkomstig het
administratief en geldelijk statuut van DVV Westhoek. De overige geslaagde kandidaten worden voor
twee jaar opgenomen in een werfreserve.

5. Kandidaatstelling
Bezorg ons je motivatiebrief en cv tegen 30 september:
✓ Per brief aan:
Dienstverlenende Vereniging Westhoek
T.a.v. Dieter Hoet
Algemeen directeur
Woumenweg 100
8600 Diksmuide
✓ of per e-mail aan:
dieter.hoet@dvvwesthoek.be

Je ontvangt feedback over je deelname na afsluiten van de periode voor kandidaatstelling.
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