Zie je het als een leuke uitdaging om aan de slag te gaan in een maatwerkbedrijf
en zoek je bovendien een gevarieerde job in een groene werkomgeving?
Dan ben jij de geknipte collega om ons team te versterken!
Voor de begeleiding van doelgroepmedewerkers
op onze verschillende afdelingen zijn wij op zoek naar:

Medewerker Sociale dienst
(4/5de)

Wat is je functie?
Als medewerker van het team sociale dienst sta je in voor:
• Ondersteuning van onze diverse teams op vlak van personeel en de bijbehorende administratie.
• Behandeling van HR-gerelateerde vragen van doelgroepmedewerkers en werkbegeleiders. Alsook de
correcte doorverwijzing en begeleiding naar externe diensten.
• Deelname aan teamvergaderingen.

Wat zijn je bevoegdheden en je verantwoordelijkheden?
•
•
•
•
•
•

Je staat de werkbegeleiders bij in de begeleiding van doelgroepmedewerkers bij sociale, mentale of
administratieve problemen. Intern behandel je werkgerelateerde vragen en geef je advies.
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 doelgroepmedewerkers

Over welke competenties en werkervaringen dien je te beschikken?
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een A1 diploma in volgende richtingen:sociaal, pedagogische, psychologisch of
paramedisch
Enige ervaring in het werkveld is een mooie plus.
Het hulpverleningslandschap en de sociale kaart zijn voor jou bekend terrein.
Je bent discreet, gekoppeld aan een sterk empathisch vermogen.
Je kan zelfstandig werken en hebt een oplossingsgerichte hands-on houding.
Je bent een vlotte communicator en ziet diversiteit op de werkvloer als een rijkdom.
Microsoft Office kent voor jou geen geheimen.

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. Met buitenwerk als corebusiness 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 terecht in een team van geëngageerde en bevlogen mensen. Daarenboven bieden we jou een
stimulerende en uitdagende werkomgeving, beladen met maatschappelijk engagement en een navenant
aantrekkelijke verloning (PC 327) en extralegale voordelen.
Geprikkeld? Neem dan zeker ook eens een kijkje op 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 16 mei 2021 via email sollicitatie@aralea.be
Selectiegesprekken worden voorzien vrijdag 21 mei in de namiddag.

