
HET GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JANS-MOLENBEEK WERFT AAN ! 

 

De WijkAntenne de Quartier,  

gelegen in Sint-Jans-Molenbeek, 

is op zoek naar een maatschappelijk werker 

 
In het hart van de Heyvaertwijk is de WAQ (WijkAntenne de Quartier), sinds 2015, een 

ontmoetingsplaats en een plek van sociale cohesie. Het biedt, in nauwe samenwerking met 

zijn gebruikers, buitenschoolse workshops voor kinderen, workshops voor volwassenen, 

stages en culturele uitstapjes, een sociale permanentie en workshops in verband met het 

milieu. Om het team te vervolledigen zoekt de WAQ voor de maanden februari (of eerder) en 

maart 2023 een sociaal werker op deeltijdse basis.   

Functie 

● De maatschappelijk werker initieert, coördineert en controleert de sociale as en de 

sociale permanentie: onthaal van het publiek, individuele opvolging met de 

gebruikers in hun dagelijkse, administratieve, juridische, budgettaire stappen, enz. 

● De sociale referentie in geval van vragen of verzoeken van gebruikers en het interne 

team en weten hoe hen naar de juiste dienst te leiden, afhankelijk van hun 

behoeften. 

● een netwerk van sociale partners in de buurt opzetten en bijhouden 

● Ondersteuning van en nauwe samenwerking met het interne WAQ-team. 

● mede-organiseren van openbare demonstratie-/tentoonstellings-/feestdagen 

● Sociale banden, nabijheid en samenleven bevorderen 

● Ontwikkelen van en deelnemen aan de jaarlijkse opstelling van activiteitenverslagen 

● Opvolging in overeenstemming met het door de WAQ vastgestelde algemene 

pedagogische project en actief deelnemen aan het leven van de WAQ. 

 

 

 

 



Profiel vereist 

● Vermogen om te werken met een gevarieerd publiek (kinderen, volwassenen en 

gezinnen) 

● Goede kennis van de Brusselse en Molenbeekse gemeenschapsmilieu, met name 

op het gebied van sociale cohesie, en een goed inzicht in de realiteit van de wijk. 

● Stressbestendig zijn en zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken 

● Dynamisch, creatief, gemotiveerd en flexibel 

● Teamspeler met goede communicatieve, organisatorische en interpersoonlijke 

vaardigheden 

● De waarden van gendergelijkheid, gelijke kansen, diversiteit en non-discriminatie 

delen 

● Affiniteit met de waarden van de WAQ. 

● Interesse in cultuur en/of milieu-educatie 

 

Activa 

● Opleiding in geweldloze communicatie  of groeps- en/of collectief beheer 

● Tweetalig (Nederlands-Frans). Kennis van andere talen is ook een pluspunt 

● Goede beheersing van gangbare kantoortools 

    

Voorwaarden 

● Houder van een bachelordiploma sociaal werk of ervaring als sociaal werker of 

master in de humane wetenschappen  

● Ten minste 2 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie als eerstelijns 

maatschappelijk werker in een gemeenschapsstructuur 

● Beschikbaar zijn van februari (of eerder) tot maart (verlenging mogelijk) 

 

Wij bieden 

● Maaltijdchèques, 

● tussenkomst bij reiskosten van en naar het werk met het openbaar vervoer, de fiets 

of te voet, 

● voordelig vakantieregime, vakantiegeld & eindejaarsuitkering, 

● Hospitalisatieverzekering, 

● Relevante anciënniteit kan in aanmerking genomen worden  

● Tweetaligheidspremie nl/fr 

● Een afwisselende en boeiende functie in een dynamische en vriendelijke omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toepassingen 

CV en sollicitatiebrief te sturen: vóór 03/02/2023 

 

Vereiste documenten: blanco strafblad, model 2 (aan te vragen bij uw gemeente) 

Per brief aan 

Gemeentebestuur van St-Jans-Molenbeek  

Dienst H.R.M.  

Graaf van Vlaanderenstraat 20 - 1080 Brussel  

Of per mail aan: candidature@molenbeek.irisnet.be onderwerp WAQ 

Voor meer informatie: jraskin@molenbeek.irisnet.be en calvis@molenbeek.irisnet.be 
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