
 

 

 
Vind je het een leuke uitdaging om aan de slag te gaan op de sociale dienst / personeelsdienst van een 

maatwerkbedrijf? Zoek je bovendien een gevarieerde job in een aangename en stimulerende 

werkomgeving? Dan ben jij de geknipte persoon om ons team te versterken!  

Wij zijn op zoek naar een maatschappelijk werker voor de begeleiding van doelgroepmedewerkers op onze 

afdelingen  groen en verhardingen.  

 

 

     
 
 
Wat is je functie? 

Als medewerker op de sociale dienst / personeelsdienst sta je in voor 

 de ondersteuning van 3 teams  op vlak van personeel en de bijbehorende administratie.  Elk team bestaat 
uit zo’n 40 a 50 doelgroepmedewerkers en een 6-tal werkbegeleiders. 

 de behandeling van HR-gerelateerde vragen van doelgroepmedewerkers en werkbegeleiders.  Voor niet-
werkgerelateerde zaken zorg je indien nodig ook voor een correcte doorverwijzing en begeleiding naar 
externe diensten.   

 Aanspreekpunt voor de scholen, opvolging van de stages op afdeling Groen.  
 
Wat zijn je bevoegdheden en je verantwoordelijkheden? 
 Je staat de werkbegeleiders bij in de begeleiding van doelgroepmedewerkers bij sociale, mentale of 

administratieve problemen. Je zorgt voor het intern opnemen van werkgerelateerde vragen en voor advies. 
Indien nodig zorg je voor doorverwijzing naar externe voorzieningen. 

 Je draagt zorg voor het bewaken en uitdragen van onze missie en visie. 

 Je werkt mee aan de uitwerking en implementatie van de interne HR processen  

 Je maakt deel uit van de personeelsdienst en werkt mee aan de uitbouw van het personeelsbeleid 
 je biedt ondersteuning bij de POP en competentiegesprekken in nauwe samenwerking met de 

werkbegeleider.  

 Tenslotte sta je mee in voor de rekrutering en selectie van nieuwe werknemers. 

 Opnemen van de rol van vertrouwenspersoon, 
 



 

Over welke competenties en werkervaringen dien je te beschikken? 

 Je hebt een bachelor sociaal werk en al enige ervaring in het werkveld  
 Je hebt een grondige kennis van de sociale kaart en het hulpverleningslandschap 
 Je bent discreet  
 Je kan goed zelfstandig werken en hebt een oplossingsgerichte houding 
 Je hebt een sterk empathisch vermogen 
 Je kan goed omgaan met diversiteit 
 Je bent resultaatgericht en beschikt over een sterk probleemoplossend vermogen 
 Je beschikt over goed ontwikkelde communicatievaardigheden 
 Je hebt een goede kennis van de operationele officetoepassingen 
 Je beschikt over een rijbewijs 

 
 
Wie zijn wij en wat mag je van ons verwachten? 

Aralea is een maatwerkbedrijf, gelegen in Brasschaat. Dit wil zeggen dat we tewerkstelling aanbieden aan 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
Onze corebusiness is buitenwerk. Zo zijn we dagelijks met meer dan 250 medewerkers actief in 
groenonderhoud, in alle soorten verhardingswerken, en hebben we binnen onze werking ook kinderboerderij 
Mikerf.  
Je komt bij ons terecht in een team van geëngageerde en bevlogen mensen. Bovendien bieden we jou, 
maatschappelijk werker, een stimulerende en uitdagende werkomgeving, beladen met maatschappelijk 
engagement en een navenant aantrekkelijke verloning (PC 327 Sociale werkplaatsen) en extralegale voordelen. 
 
Ga zeker ook eens kijken op onze website www.aralea.be en op de Facebookpagina van ‘Aralea 
Maatwerkbedrijf’!  
 
 
Zin om deel uit te maken van ons team? 

Stuur je kandidatuur en CV uiterlijk op 17 september  2018 tav Eline Aertbeliën, Graaf Reusensdreef2 , 2930 
Brasschaat of via email: eline.aertbelien@aralea.be  

http://www.aralea.be/
mailto:eline.aertbelien@aralea.be

