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Vacature: Maatschappelijk werk(st)er CAR ’t Vlot Beveren  

 
Wie wij zijn 
Het Centrum voor Ambulante Revalidatie 't Vlot in Beveren staat in voor intensieve hulp aan kinderen, jongeren en 
volwassenen met beperkingen op verschillende domeinen in het dagelijks leven.   

Wat je gaat doen 

Als multidisciplinair centrum zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gedreven teamspeler en collega. 

Als maatschappelijk werker bezit je de nodige kennis en vaardigheden om op een professionele wijze de wachtlijst te 
beheren, aanmeldingsgesprekken te doen, doorverwijzingen naar andere hulpverleners (kennis van de sociale kaart), 
een ondersteunend kader aan ouders te bieden zowel praktisch (bvb. gezinsbegeleiding) als administratief (bvb. 
formulieren verhoogde kinderbijslag, …). Daarnaast volg je administratief de aanvragen voor lopende onderzoeken op 
en plan je deze onderzoeken in.  Je bent indien nodig actief betrokken bij de opvolging en coördinatie van een aantal 
casussen. Je werkt nauw samen met de administratieve dienst en neemt een aantal administratieve taken op jou.  Je 
staat mee in voor telefonische permanentie.  

Ervaring in de CAR-sector en kennis van het biopsychosociaal ICF-model zijn een meerwaarde.  

Zowel individueel als in groep neem je je verantwoordelijkheden op als deel van het team. Je coördineert, plant en/of 
neemt deel aan vergaderingen en patiëntenteams. 

Wie jij bent  

Je hebt een diploma maatschappelijk werk.  Je bent een enthousiaste, ambitieuze en betrokken collega. Je werkt 
zelfstandig, maar functioneert ook goed in teamverband. 

Wat wij jou bieden  
Contract van onbepaalde  duur 29/40 
Startdatum bespreekbaar 
Werkdagen: bij voorkeur ma, di, woe en do  

Barema IFIC categorie 14 

Woon-werkverkeer via openbaar vervoer wordt terugbetaald, met de wagen of fiets ontvang je een vergoeding. 
Interne en externe opleidingsmogelijkheden 

Solliciteren 
Is dit iets voor jou,  dan zien we graag jouw cv en motivatiebrief tegemoet!  
Stuur je CV en motivatiebrief naar: 

Veerle Poppe: directie@reva-beveren.be 

Melissa De Witte: melissa.dewitte@reva-beveren.be 

Solliciteren kan tot en met 30 april. 

Datum indiensttreding: in onderling overleg 


