
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denk jij mee in het belang van het kind? 

Stuur dan je kandidatuur, vergezeld van CV, motivatiebrief 

en kopie diploma, ten laatste op 4 januari 2018 per e-mail 

naar info@ocmw.overijse.be, per aangetekende brief naar 

OCMW Overijse, Dr. J.P. Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse 

t.a.v. de personeelsdienst, of kom ze persoonlijk 

overhandigen. 
 

 

Meer weten? 
 

 

Aarzel niet om meer informatie op te vragen over de functie,   

de arbeidsvoorwaarden en/of de selectieprocedure bij de 

personeelsdienst op het nummer 02 686 31 66.                          

                                                   

OCMW Overijse is op zoek naar een tijdelijke medewerker (m/v) voor de halftijdse functie  
 

Projectmedewerker Huis van het Kind Druivenstreek 
 

 

Takenpakket:  je bent het aanspreekpunt voor de projecten van het Huis van het Kind Druivenstreek, een 

samenwerkingsverband tussen de OCMW ’s en gemeenten van Hoeilaart en Overijse. Je werkt mee aan 

intergemeentelijke initiatieven voor de bekendmaking van het Huis van het Kind. Hiervoor voer je gerichte 

promotie en biedt je de nodige logistieke en administratieve ondersteuning. 
   

 

Profiel: 

 je vindt samenwerken belangrijk en moedigt anderen aan samen te werken; 

 je hebt affiniteit met de sector van gezinsondersteuning of bent bereid je hierin te verdiepen; 

 je beschikt over een goede communicatieve reflex, zowel schriftelijk als mondeling; 

 je bent computervaardig en beheerst het Office-pakket uitstekend; 

 je kan zelfstandig werken en neemt vlot verantwoordelijkheid op; 

 je bent klantgericht en flexibel; 

 je beschikt over een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs; 

Aanbod: we bieden je een halftijdse (19u/week) tijdelijke tewerkstelling (lange duur), weddenschaal C1-

C3 - bruto geïndexeerd maandsalaris min. € 944,78 - max. € 1.729,18. Je krijgt de kans om ervaring op te 

doen in een gevarieerde functie, waarbij je initiatief kan nemen en jezelf kan ontplooien. Daarnaast bieden 

we je nog bijkomende voordelen zoals maaltijdcheques van €8, fietsvergoeding van €0,23/km, 75% 

tussenkomst in kosten openbaar vervoer en een gunstige verlofregeling.  

mailto:karen.goossens@ocmw.overijse.be

