Toegankelijke gezondheid voor iedereen.
De Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant geniet het vertrouwen van meer dan
625.000 leden. Om de dienstverlening van de sociale dienst te optimaliseren zoeken wij, in het kader
van een contract voor onbepaalde duur, voor spoedige aanwerving een m/v:
Medewerker Sociale Dienst – Team indicatiestellingen
Functie











Je wordt voltijds tewerkgesteld in de Dienst Maatschappelijk Werk (DMW) van de sociale
dienst als indicatiesteller.
Je neemt zorgzwaarte-metingen (of “indicatiestellingen”) af in de thuissituatie van onze
cliënten met het oog op een aanvraag van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en
het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (dit laatste voorlopig enkel in arrondissement
Leuven).
Je bouwt een expertise op omtrent zorgzwaarte-metingen en je ondersteunt een team van
zelfstandige indicatiestellers waarmee wordt samengewerkt voor het uitvoeren van
‘zorgzwaarte-metingen’. Je bent voor hen een aanspreekpunt en je zoekt mee naar
oplossingen indien nodig. De uitrol van de Bel-Rai vanaf juni 2021 vormt daarbij een
speerpunt. Dit betekent dat je expert wordt in dit afname-instrument. Je staat in voor het
begeleiden van intervisie met de indicatiestellers.
Je staat – samen met een administratieve medewerker – in voor de administratieve
opvolging van de aanvragen tot zorgzwaarte-meting. Dit houdt in dat je de aanvragen
beheert, verdeelt en opvolgt. Je bewaakt het respecteren van de nodige
behandelingstermijnen. Je bent ook de back-up voor andere administratieve taken zoals de
facturatie.
Je neemt daarnaast sporadisch een permanentie op binnen de telefonische hulpverlening
van de sociale dienst.
Deze functie vereist dat je vaak ‘op de baan bent’, maar voor het administratieve luik kan je
werken vanuit onze administratieve kantoren in Brussel of Leuven, aangevuld met
gedeeltelijk thuiswerk.

Profiel








Diploma
o Bachelor in het studiegebied sociaal-agogisch werk
(Maatschappelijk Werk, Orthopedagogie, Gezinswetenschappen, ...)
o Bachelor in het studiegebied gezondheidszorg
(Ergotherapie, Sociaal Verpleegkundige, ...)
Goede kennis van het Frans, zowel mondeling als schriftelijk
Ervaring binnen de welzijns- of gezondheidssector is een pluspunt
Kennis van zorgzwaarte-meting (BEL-profielschaal, BelRAI, of andere) is een grote troef
Je bent in het bezit van een rijbewijs type B en kan vlot overweg met MS Office

Vaardigheden






Je bent klantgericht, discreet, diplomatisch, luistervaardig, planmatig en organisatorisch sterk.
Je kan je vlot mondeling en schriftelijk uitdrukken
Je kan zelfstandig werken, maar functioneert goed binnen een team
Je bent leergierig en je bent bereid om je bij te scholen
Je bent flexibel en je bent bereid om je te verplaatsen (voor professionele verplaatsingen is
een dienstwagen ter beschikking

Wij bieden een contract van onbepaalde duur met een marktconform loon, aangevuld met
o.a. een 35-uren week, maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering,
eindejaarspremie, tussenkomst woon-werkverkeer en een tewerkstelling in een gezonde
organisatie met een aangenaam arbeidsklimaat. (
Interesse? Richt uw kandidatuur met C.V. en motivatiebrief voor 5 juli 2021 aan
sociale_dienst@fsmb.be of per brief aan FSMB, Directie Human Resources, Zuidstraat 111,
1000 Brussel. De gesprekken met de gekozen kandidaten vinden plaats midden juli 2021 plaats.

Meer informatie over de activiteiten van de sociale dienst zijn terug te vinden op onze website:
www.fsmb.be.

