De welzijnsvereniging Welzijnsband Meetjesland is een publieke
rechtspersoon die als doel heeft de Meetjeslandse besturen te
versterken en ondersteunen in hun welzijnsopdracht op het vlak van
de realisatie van sociale grondrechten van hun inwoners. In dat
kader neemt Welzijnsband o.a. de regierol op voor een bovenlokaal
sociaal beleid en biedt het aanvullende en ondersteunende
dienstverlening aan voor burgers en besturen daar waar die lokaal
omwille van schaalgrootte moeilijk te realiseren is.
Welzijnsband Meetjesland zoekt dringend :
juridisch deskundige (B1-B3) – vervangingscontract – minstens 4/5de prestaties
Je profiel:

je beschikt over een bachelor diploma rechtspraktijk of bachelor diploma rechten of zal daarover
beschikken uiterlijk begin juli 2022

Je hebt een goede juridische kennis en in het bijzonder interesse voor collectieve schuldenregeling,
verbintenissenrecht, wet marktpraktijken en wet consumentenkrediet

Je kan vlot werken met Office 365

Je bent klantgericht, sociaal ingesteld, nauwkeurig en hebt zin voor verantwoordelijkheid

Je bent resultaatgericht en flexibel

Je kan zelfstandig werken en hebt zin voor verantwoordelijkheid en initiatief

Je beschikt over een rijbewijs en eigen gemotoriseerd vervoer
Je takenpakket:
In een team met een jurist, juridisch deskundige en administratief medewerker beheer je dossiers collectieve
schuldenregeling en ondersteun je de deelnemende Meetjeslandse OCMW’s, o.a. met juridisch advies.
Dit houdt o.a. in dat:

Je deskundig advies verleent aan de maatschappelijk werkers van de deelnemende OCMW’s o.a. inzake
schuldbemiddeling,

Je zelfstandig instaat voor het beheer van de dossiers collectieve schuldenregeling, waarin de
Welzijnsband Meetjesland optreedt als schuldbemiddelaar

Je rapporteert aan de jurist van het team
Aanbod:







Vervangingscontract minstens 4/5de prestaties (vrije dag naar keuze) met zo snel mogelijk
indiensttreding
Vast loon (aanvangswedde zonder werkervaring 2716 EUR voor fulltime en 2173 EUR voor 4/5de
prestaties - niveau B1-3 bruto, geïndexeerd) met daar bovenop standplaatstoelage of haardtoelage
Aantrekkelijk pakket extralegale voordelen (35 d jaarlijks verlof per VTE, maaltijdcheques, ecocheques,
2de pensioenpijler à 3%), heel flexibele werkuren, mogelijkheid tot structureel telewerk, kortingen via
Pluspas, volledige terugbetaling abonnement openbaar vervoer woon-werkverkeer, fietsvergoeding, ...
Solide werkgever die investeert in zijn werknemers
Permanente opleidingsmogelijkheden binnen een boeiende sector
Werkplek: Streekhuis Heldenpark, Oostveldstraat 91, 9900 Eeklo

Interesse? Aarzel niet. Bezorg je kandidatuur met bijhorende documenten (CV, afschrift diploma, kopie
rijbewijs) ten laatste op 24 mei 2022 per mail aan info@welzijnsband.be. De selectie bestaat uit een
gestructureerd interview dat doorgaat op 30 mei 2022. Indiensttreding is voor zo snel mogelijk voorzien. Meer info
over deze functie kan je opvragen per mail bij schuldbemiddeling@welzijnsband.be.
Onze vereniging heeft aandacht voor gelijke kansen! Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd,
geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.

