
 

De Sint-Jozefskliniek is een dynamisch, regionaal ziekenhuis dat professionele kwaliteitsvolle zorg aanbiedt 
op mensenmaat en deel uit maakt van het E17-ziekenhuisnetwerk.  SJKI omvat 271 erkende bedden en 2 
dagziekenhuizen. Meer dan 60 artsen en 600 personeelsleden staan in voor de zorg. 
 

Vacature maatschappelijk assistent voor de sociale dienst 
 
Wat bieden we je aan?  

 Je werkt op de sociale dienst en begeleidt en ondersteunt patiënt en familie op de Sp-dienst 
(revalidatie). 

 Je plant de opnames en de ontslagen op deze afdeling en je overlegt regelmatig met het 
revalidatieteam. 

 Je maakt deel uit van het palliatief/oncologisch supportteam en begeleidt en ondersteunt patiënt 
en familie in overleg met dat team.  

 Je ondersteunt administratief de ontslagmanager bij het organiseren van de externe 
begeleidingscommissie.  

 Je start op 8 oktober 2019 met een vervangingscontract (einddatum voorzien 31 juli 2020) 

 Je werkt  38 u per week 

 Je krijgt een loon volgens ziekenhuisbarema’s (IFIC) 

 Je kan gratis deelnemen aan ‘sporten op het werk’ 

 Je kan beroep doen op een gratis hospitalisatieverzekering 

 Je kan in de bistro een slaatje, een snack of maaltijd aan een gunstig tarief nuttigen.  
 
Wat verwachten we van jou? 

 Je hebt een diploma maatschappelijk assistent (vereiste studies professionele bachelor in het 
sociaal werk: maatschappelijk werk) 

 Je hebt interesse in de sociale wetgeving rond ziekte en handicap. 

 Je hebt inzicht in de organisatie van de welzijns- en eerstelijnsgezondheidszorg. 

 Je bezit een grondige kennis van de vaardigheden in maatschappelijk werk methodieken.  

 Je beschikt over een goed organisatievermogen.  

 Je bent collegiaal, open en communicatief ingesteld.  

 Je respecteert de beroepsdeontologie en bent loyaal  
 Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband 

Zin om te solliciteren? 
Bezorg vóór 30 augustus 2019 jouw motivatiebrief en een cv aan: 
 
Ann Herman, dienstverantwoordelijke sociale dienst: ann.herman@sjki.be 051 33 41 67 
Kathleen Couvreur, medewerker sociale dienst: Kathleen.couvreur@sjki.be 051 33 41 64 

Word jij ook lid van ons team?  
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