Stad Gent stelt meer dan 4000 mensen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening.
Maak ook jij binnenkort deel uit van dit team?

Momenteel zijn wij op zoek naar een adjunct van de directie-regisserend (Casemanager
StalkingAlarm) (m/v/x) bij de Dienst Preventie voor Veiligheid.
Het gaat om een voltijdse, contractuele functie van bepaalde duur tot en met 31/12/2019. De brutoaanvangswedde bedraagt 3.046,98 euro per maand. Dat bedrag kan verhoogd worden met relevante
anciënniteit. U krijgt ook verschillende extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques en een
hospitalisatieverzekering.
Om in aanmerking te komen moet u voldoen aan volgende voorwaarden:
- in het bezit zijn van een masterdiploma in een menswetenschappelijke richting
- beschikken over 2 jaar relevante werkervaring in hulpverlening rond het cliëntsysteem van
intrafamiliaal geweld of ervaring in het casemanagement van complexe hulpverleningsproblematieken
(radicalisering, druggebruik,…).
De functiebeschrijving vindt u terug als bijlage. Voor meer informatie over de functie-inhoud kan u
contact opnemen met Natalie Troch, Coördinator Team Thematische Ondersteuning/
Burenbemiddeling, tel. 09 266 82 16
Interesse? Solliciteer ten laatste op 2 februari 2018 door een mail te sturen naar
sylvie.vanderstegen@stad.gent. Indien u na deze datum reageert of als onderstaande documenten
tegen deze datum niet ingediend zijn zal uw kandidatuur niet aanvaard kunnen worden.
Registreer u ook in het sollicitantenbestand van de Stad Gent via www.stad.gent/solliciteren. Indien u
reeds ingeschreven bent in het sollicitantenbestand, kijk dan na of alle gegevens up-to-date zijn.
Voeg bij uw mail en bij uw inschrijving in het sollicitantenbestand tegen deze datum ook volgende
documenten toe:
- een kopie van uw masterdiploma
- een bewijs van de werkervaring aan de hand van een duidelijk curriculum vitae dat melding maakt
van de exacte data van tewerkstelling en van de functie-inhoud
LET OP: Of u voldoet aan de ervaringsvereiste wordt beoordeeld op basis van uw curriculum vitae.
Zorg ervoor dat u toelichting geeft bij uw ervaring (uitgebreide beschrijving van uw takenpakket), dat
u exacte data meegeeft (jaartallen alleen volstaan niet) en dat al uw relevante beroepservaring terug te
vinden is in uw CV. Het moet duidelijk vast te stellen zijn dat u aan deze voorwaarde voldoet!
Als u voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden zal u uitgenodigd worden voor een selectiegesprek met
bijhorende case. Dit zal onder voorbehoud doorgaan in de week van 19 februari 2018.
Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten ongeacht leeftijd,
geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.

