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VACATURE  
STAFMEDEWERKER 
KWALITEITSZORG  

 

 
Zoek je een uitdagende functie in een veranderende organisatie? 

Zie jij innovatie echt zitten en ga je graag op zoek naar nieuwe mogelijkheden? 

Dan ben jij misschien de stafmedewerker die we zoeken. 

Als CAW worden wij voortdurend uitgedaagd om in te spelen op nieuwe ontwikkelen en veranderingen 
in onze sector en de samenleving. We denken na over onze regionale rol, onze relatie met andere 
sectoren en onze toekomst als sociale onderneming. Ons aanbod speelt in op tendenzen van 
outreachend werken, van netwerkgerichte hulpverlening en casemanagement en voor nieuwe 
kansengroepen. Wij formuleren antwoorden op de veranderende relatie met de verschillende 
overheden en op de keuzes die zij maken. 

Als CAW Boom Mechelen Lier zijn we op zoek naar een tijdelijke stafmedewerker voor het 
implementeren van organisatiebreed beleid met betrekking tot Kwaliteitszorg.  

Het takenpakket bestaat uit uitwerken van een kwaliteitsbeleid. Hiervoor volg je de sectorale 
ontwikkelingen in deze op, hou je de kwaliteitsprocedures up to date en stuur je bij waar nodig op een 
participatieve manier. Je ondersteunt de directie en teamverantwoordelijken bij de toepassing van het 
kwaliteitsbeleid. Je bent verantwoordelijk voor de uitrol en systematische toepassing van de 
zelfevaluatie in de organisatie. Je zorgt voor de gegevensverwerking en stelt verbetertrajecten voor. 

We zoeken een inspirerende collega met een toegankelijk en communicatief ingestelde persoonlijkheid 
die zich vlot beweegt tussen de operationele en beleidsmatige aspecten van de functie. Je beschikt 
reeds over de nodige projectervaring en je kan zowel netwerken, werkgroepen, partners als 
medewerkers aansturen. Hij/zij beschikt over voldoende creativiteit om innoverend te werk te gaan en 
weet anderen voor zijn standpunten en ideeën te winnen en het nodige draagvlak te creëren. 

Voor meer informatie kan je terecht bij Gertjan Eenens (gertjan.eenens@cawboommechelenlier.be) 

AANBOD 
 Contract: tijdelijk, bepaalde duur van 6 maanden. Tewerkstelling tussen 50% en 100% is 

bespreekbaar. 
 Betaling volgens marktconforme barema’s van PC 319.01 
 Extra legale vakantiedagen 
 Gratis treinabonnement of kilometervergoeding woon-werk (privé vervoermiddel of De Lijn) of 

fietsvergoeding 
 Groepsverzekering  
 Omniumverzekering dienstverplaatsingen 
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SOLLICITEREN 
Reageer meteen op deze vacature en plaats je vacature via het webformulier want wij werken niet met 
een deadline, maar sluiten de vacature af van zodra er voldoende valabele kandidaten kandideren. 

Solliciteren dient te gebeuren aan de hand van een uitgebreide motivatiebrief en actuele CV via 
volgende link: https://www.antonhrm.be/recruitment/application?v=20785e24-92b8-4965-8da9-
c95e3304a05d&c=fcd268bd-1db7-489e-b365-47711b63c9db&l=2067  

Als je sollicitatie in orde is, dan krijg je hiervan een bevestigingsmail van onze HRtool Anton.  
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