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Functie – 2021_01_29 

Sociaal verpleegkundige / Sociaal werker 
MS-Liga Vlaanderen vzw zoekt twee sociaal verpleegkundigen / sociaal werkers voor 
maatschappelijke dienstverlening aan en psychosociale begeleiding van personen met multiple 
sclerose en hun naasten. 
 
Je bent verantwoordelijk voor de regio West-Vlaanderen (werktijdvolume is bespreekbaar) 
Je bent verantwoordelijk voor de regio Waasland/Antwerpen Centrum (werktijdvolume is 
bespreekbaar) 
 
Studies 
Professionele bachelor verpleegkunde: Sociale verpleegkunde 
Professionele bachelor sociaal werk: Sociaal werk 
 
Profiel 

 Interesse in de wet- en regelgeving en sociale kaart van personen met een beperking voor een 
kwaliteitsvolle dienstverlening 

 Sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden met oog voor heldere en gestructureerde 

schriftelijke verslaggeving; administratief vaardig 

 Klant- en resultaatsgericht, met de nodige integriteit en flexibiliteit 

 Zelfstandig, maar eveneens collegiaal 

Taken 

 Je analyseert de context, noden en vragen van de hulpvrager en/of het gezin en versterkt de 
persoon met MS in zijn zelfredzaamheid 

 Je organiseert samen met de hulpvrager en/of het gezin begeleiding op sociaal-administratief 

vlak en volgt dit dossiermatig op 

 Je werkt regelmatig samen met externe partners/diensten om acties te ondernemen in kader van 

de ondersteuning van personen met MS; je bouwt een netwerk uit binnen de eerstelijnszorg 

 Je actualiseert je vakkennis en verzorgt de verslaggeving in de digitale database 

 Je maakt deel uit van neurologische multidisciplinaire teams in verschillende ziekenhuizen 

waarmee MS-Liga Vlaanderen samenwerkt 

 Je ontmoet personen met MS en hun naasten op regionale zitdagen 

 Je gaat occasioneel op huisbezoek bij kwetsbare personen met MS of in kader van intake 

 Je bouwt contact op met vrijwilligers, actief in de regio, en onderhoudt dit regelmatig 

Aanbod 

 Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (werkduurvolume tussen 32u en 38u) 

 Verloning volgens ervaring en anciënniteit, barema MV1 PC 331.020 

 Extralegale voordelen: maaltijdcheques, groepsverzekering, VAB pechbijstand Benelux 

 Uitgebreide interne opleiding 

 Zo spoedig mogelijke indiensttreding 
 

Reageren 
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