
                            
 

heeft een voltijdse vacature voor een 
  

 

Maatschappelijk werker DMW (m/v/x) 
Regio Antwerpen 

 
 
 

• Job beschrijving : 
Het basiswerk van onze Dienst Maatschappelijk Werk situeert zich in de ondersteuning en begeleiding 
aan personen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van ziekte, handicap of ouderdom en hun 
mantelzorgers. De contacten met deze personen verlopen o.a. via huisbezoeken, bureelbezoeken en 
telefonische permanenties. Aan de hand van een grondige vraagverheldering verken je de situatie, heb 
je oog voor de wensen en verwachtingen van onze cliënten en ondersteun je hem/haar in de realisatie 
van sociale rechten. Hiernaast ben je als basismedewerker ook het aanspreekpunt bij vragen en 
problemen over thuiszorg.  
 
Naast het basiswerk DMW zal je ook ingezet worden als één van de erkende MDT-leden voor het beheer 
en de opvolging van dossiers VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Hierbij zal 
je voornamelijk instaan voor aanvragen persoonsvolgend budget (PVB). 

 

• Diploma – ervaring : 
Je bent in het bezit van minimaal een bachelor diploma, studiegebied sociaal-agogisch werk, of een 
houder van het diploma van gegradueerde verpleegkundige, optie sociale verpleegkunde. Relevante 
werkervaring is een pluspunt maar geen must. 
 

 

• Profiel : 
o zeer goed beslagen zijn in gesprekstechnieken 
o bereid zijn om andere wetgeving eigen te maken en toe te passen in de praktijk 
o administratief nauwkeurig kunnen werken 
o een correcte en vlotte pen hanteren 
o kunnen werken met een deadline 
o zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken 
o sociaalvaardig zijn 
o verantwoordelijkheidszin hebben en initiatief durven nemen 
o beschikken over een rijbewijs B, verplaatsingen zijn eigen aan de functie. 

 

• Jobinfo : 
Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (36u/week), werktijdregeling in functie van de 
beoogde dienstverlening, marktconforme verloning en een interessant pakket extralegale voordelen. 
Opleiding en permanente vorming worden voorzien. Het werkingsgebied strekt zich over de volledige 
Provincie Antwerpen. 
Tewerkstellingsplaats: LM Plus – Lange nieuwstraat 109 – 2000 Antwerpen 
 

Heb je interesse in deze functie en wil je de uitdaging aangaan? 
Bezorg dan zo snel mogelijk  jouw sollicitatiebrief  en curriculum vitae aan: 

 
LM Plus 

Jos Notermans 
Directeur personeelszaken 

Geraetsstraat 20 | 3500 Hasselt 
e-mail: vacature@LMPlus.be 

 
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Yves Plessers, Coördinator DMW – 
011/70.53.32 of Yves.Plessers@lmplus.be  


