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Vacature 
Beleidsmedewerker 38/38 – onbepaalde duur 
 

 
CAW Centraal-West-Vlaanderen is een dynamische organisatie op de eerste lijn. Wij (90 medewerkers en meer dan 100 
vrijwilligers) werken elke dag om het welzijn van kwetsbare mensen te versterken. We werken met jong en oud rond wonen, 
financiën, relaties. We ondersteunen slachtoffers van geweld en misdrijven en mensen in detentie.  
 

Je  inspireert en ondersteunt de directie en de leidinggevenden bij beleidsvoering in de organisatie. Je bent trekker van meerdere 

beleidsmatige trajecten in de organisatie. Je kan beroep doen op de inhoudelijke expertise van directie, leidinggevenden en 

medewerkers om projecten vorm te geven. Je maakt  deel uit van het stafteam van ons CAW. Je rapporteert aan de algemeen 

directeur. 

 

Jouw opdrachten 
 

▪ Je concretiseert en vertaalt de visie van het CAW naar kaders, beleidsplannen, procedures, instrumenten, acties, (beleids)dossiers, 

samenwerkingsprotocollen,… Je weet hiervoor de juiste personen/instanties te betrekken zowel in als buiten de organisatie. 

▪ Je werkt mee aan het creëren draagvlak voor ,  je communiceert over  en implementeert beleidsbeslissingen zowel in eigen huis als in 

het breder netwerk van de organisatie. Je ondersteunt de leidinggevenden bij beleidsuitvoering in de teams. 

▪ Je trekt zowel binnen als buiten de organisatie beleidsmatige projecten en doet dit op een onderbouwde en procesmatige manier. 

▪ Je ondersteunt inhoudelijke processen op vlak van beleidsvoorbereiding, - bepaling en- evaluatie.  
 

▪ Je ontwikkelt de nodige publicaties voor zowel intern als extern gebruik. 

▪ Je vertegenwoordigt ons CAW op relevante overleggen. 

 

Jouw profiel  

 
▪ Je beschikt minimum over  een bachelor diploma in een sociale/ menswetenschappelijke richting of je bent gelijkgesteld door ervaring. 

▪ Je kan omgaan met een brede waaier aan werkinhouden. 

▪ Je houdt ervan telkens opnieuw nieuwe uitdagingen aan te gaan. 

▪ Je beschikt over goeie communicatieve skills, je hebt een vlotte babbel en een goeie pen. 

▪ Je hebt een brede interesse en bent bereid om je in de vele thema’s van het Algemeen Welzijnswerk vast te bijten. 

▪ Je houdt er van om met verschillende zaken tegelijk bezig te zijn. 

▪ Je kan plannen, stelt prioriteiten en raakt niet snel het overzicht kwijt. 

▪ Je bent gedreven om te vernieuwen, te zoeken, te veranderen.  

▪ Je hebt een neus voor opportuniteiten. 

▪ Je hebt affiniteit met projectmanagement en trekken van organisatie brede processen.  

▪ Affiniteit met crisishulpverlening en de het brede spectrum rond wonen en welzijn zijn een bijkomende troef 
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Ons aanbod 

 

▪ Je werkt binnen PC 319.01 (barema b1a) aangevuld met een hospitalisatieverzekering en 4 dagen extra verlof. Je standplaats is in 

Izegem maar je verplaatst je heel regelmatig over het volledige werkingsgebied van ons CAW. 

▪ Voltijdse Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. 

▪ Solliciteren kan t.e.m. 30/09/2020.  In een tweede ronde ontvang je een schriftelijke proef. Het selectiegesprek gaat door op 

05/10/2020 in de namiddag (Krekelstraat 56, Izegem). Weerhouden kandidaten dienen na dit gesprek nog een assessment te 

doorlopen. 

▪ Stuur je brief en cv per mail aan: vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be. De selectieprocedure bestaat uit een gesprek, een 

schriftelijke opdracht (en een assessment.)  

▪ Het volledige competentieprofiel/extra info kan verkregen worden bij Inge Ramboer via 

inge.ramboer@cawcentraalwestvlaanderen.be  en 0492/58.62.71.  

 

 

CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine 
of geaardheid. Vraag het volledige competentieprofiel op via vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be. 
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