
 
 
 

 

 
 
Het OCMW Lubbeek werft aan: 
 
 
1 MAATSCHAPPELIJK WERKER (M/V) - niveau B - in voltijds verband (38 uren/week) - statutair verband. 
 
 
Locatie tewerkstelling: Gemeentehuis – OCMW Lubbeek, Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek  
                           
Doel van de functie en taak: 
Als maatschappelijk werker werk je op de sociale dienst van het OCMW en help je cliënten om problemen 
en noodsituaties op te heffen en/of te verbeteren (intake, hulpverleningsplan, psychosociale begeleiding, 
…) 
 
Aanwervingsvereisten: 
• Je beschikt over een diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van 

maatschappelijk assistent 
• Je bent een nauwgezette, flexibele, klantvriendelijke en stressbestendige collega.  
• Relevante beroepservaring is een pluspunt. Nuttige beroepservaring uit de privésector of als 

zelfstandige kunnen tot maximum van 12 jaar in aanmerking worden genomen. Diensten gepresteerd 
bij een ander bestuur in eenzelfde functie worden volledig in aanmerking genomen. 

• Je beschikt over een getuigschrift van goed gedrag en zeden (uittreksel uit het strafregister). 
• Je voldoet aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, o.a. slagen in een 

aanwervingsexamen bestaande uit een schriftelijke proef en een gestructureerd interview. 
• Aanleg van een wervingsreserve voor de duur van 2 jaar 
 

 Aanbod:  
• Het OCMW biedt je een boeiende job aan.  
• Dit vertaalt zich in een competitieve verloning van een bruto maandsalaris (aanvangssalaris zonder 
dienstjaren bij vorige werkgever) van 2460,78 euro bruto/maand (38/38u). 
• Je geniet ook tal van extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 7,00), fietsvergoeding en terugbetaling 
kosten openbaar vervoer woon-werkverkeer, gratis hospitalisatieverzekering (na 1 jaar), opleidingen 
• Je werkt 38/38 in een glijdend uurrooster. 

   
Info: 
De algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en de functiebeschrijving zijn te verkrijgen bij de 
personeelsdienst vanessa.vandeput@ocmwlubbeek.be of bij het hoofd van de sociale dienst 
serge.vanhoolandt@ocmwlubbeek.be 
 
Solliciteren 
Je kandidatuur (sollicitatiebrief met CV, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister) 
bezorg je via het e-mailadres personeelsdienst@lubbeek.be, per post aan het Vast Bureau van het OCMW 
Lubbeek, Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek (poststempel geldt als bewijs van de tijdige indiening van uw 
kandidatuur) of door afgifte op het gemeentehuis – OCMW ten laatste op 28 februari 2019 
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