Gezocht: Medewerker Sociale dienst
KUNNIG is een maatwerkbedrijf die zijn sociale missie invult middels economische activiteiten.
Geeft het jou energie om effectieve sociale dienstverlening te voorzien? Zoek je graag uit hoe je
werkelijk impact kan hebben op onze collega’s met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt?
We zijn op zoek naar een medewerker sociale dienst die verantwoordelijk is voor de organisatie en
uitvoering van de sociale dienstverlening binnen KUNNIG.

Jouw verantwoordelijkheden











Je onderzoekt de noden op niveau medewerker en op niveau organisatie; en bent
verantwoordelijk voor een effectief sociaal dienstverleningsbeleid binnen KUNNIG.
Je bouwt (pro-)actief aan een vertrouwensrelatie met onze medewerkers waardoor je niet
enkel reactief dient te werken.
Je stuurt het sociale dienstverleningsbeleid en -aanbod op continue basis bij in lijn met de
doelstellingen, missie en visie van KUNNIG.
Je bouwt een netwerk van sociale actoren uit waardoor er naast interne dienstverlening tevens
een doorschakeling kan plaatsvinden met andere sociale dienstverleners in de buurt.
Je bouwt een divers pakket uit van hulp op sociaal, financieel, administratief vlak.
Je informeert medewerkers over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen.
Je organiseert - op regelmatige tijdstippen - infosessies die inspelen op actuele thema’s of
leefwereld van onze medewerkers die hen kunnen helpen bij een duurzame tewerkstelling.
Je werkt nauw samen met je collega’s omkadering die je tevens informeert en wegwijs maakt in
je dienstverlening.
Je bent een aanspreekpunt en werkt samen met verschillende hulpverleningsinstanties die
onze medewerkers van dienst zijn.
Je begeleidt medewerkers doorheen hun verschillende levensfasen binnen de organisatie.

Een match?










We verwachten minimaal 2 jaar werkervaring binnen de sociale dienstverlening
Je denkt en handelt op bachelor- of masterniveau (geen specifieke diploma eisen).
Dankzij jouw passie voor mensen schakel je snel in de omgang met diverse type mensen.
Je hebt een brede interesse in de sociale dienstverlening.
Je legt de focus op interdisciplinaire samenwerking en overleg.
Je werkt zelfstandig en uitermate gestructureerd.
Discreet, klantgericht en flexibel zijn woorden die jou typeren. Je denkt en handelt bovendien
resultaatgericht en bouwt proactief mee aan de realisatie van onze missie en visie.
Je communiceert probleemloos in woord en schrift.
Je kan vlot aan de slag met verschillende Office-toepassingen: Outlook, Word, Excel.



Tenslotte hou je de vinger aan de pols bij evoluties binnen jouw vakgebied. Zo zorg je ervoor
dat je op lange termijn relevant blijft voor de organisatie.

Maak kennis met collega’s
Alvast enkele collega’s ontmoeten? Ontdek in ons filmpje waarom zij het bijzonder vinden om bij
KUNNIG te werken. Als maatwerkbedrijf bieden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zinvol
werk. Elke dag bouwen we de partnerships met onze klanten verder uit. En daar zijn we trots op.
Intussen al meer dan 50 jaar.

Wat mag je van ons verwachten?






Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
Een organisatie in verandering, waar we de stap zetten naar meer zelfsturing.
Een marktconform loon, aangevuld met extralegale voordelen, glijdende werkuren en
overname van relevante dienstjaren.
Als organisatie investeren we in jouw verdere ontwikkeling.
Een functie in de sociale economie, waarbinnen we economisch dienen te denken om onze
sociale missie in de praktijk te brengen.

Interesse? Kom met ons praten.
Overtuig ons in jouw motivatiebrief waarom jij de sociaal werker bent die wij zoeken. Mail hem samen
met je cv naar HR@kunnig.com.

Meer weten?
Ontdek het in ons bedrijfsfilmpje of kijk op www.kunnig.com.
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