IGO ontwikkelt en verleent duurzame, maatschappelijk relevante en kwaliteitsvolle diensten, inspelend
op de behoeften van de lokale besturen en hun inwoners met het oog op de socio-economische
ontwikkeling van de streek. IGO werft aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd,
geslacht en origine.
Wij zoeken:

JURIST (m/v/x)
Eerstelijnshulp OCMW’s
Aanleg werfreserve met realistische kans op een
deeltijdse tewerkstelling in de nabije toekomst

functieomschrijving
Je versterkt het aanbod sociale dienstverlening aan OCMW’s van het Team Welzijn & Werk. Je voert deze opdracht
uit op een OCMW in het werkingsgebied van IGO.

Takenpakket
Aan de cliënten van de OCMW’s geef je eerstelijns juridisch advies. Bijkomend ondersteun en adviseer je de sociale
diensten rond juridische aspecten van onder andere budgetbegeleiding en -beheer. Tenslotte geef je ook intern
juridisch advies zowel in de sociale dossiers als beleidsmatige dossiers van de OCMW’s.

Profiel
• Je hebt een masterdiploma in de rechten of een diploma doctor of licentiaat in de rechten.
• Je bezit een grondige kennis van de juridische aspecten van schuldbemiddeling, van de OCMW-wetgeving en
andere relevante wetgeving die belangrijk is voor het verstrekken van juridisch advies aan de klanten van het
OCMW en aan het OCMW als organisatie of je bent in staat om deze kennis op korte termijn te verwerven.
• Je bent communicatief en polyvalent inzetbaar.
• Je werkt resultaatgericht en neemt initiatief.
• Je kan in teamverband werken en bent een goede planner en organisator.
• Je bent bereid om een bepaalde flexibiliteit in werkuren (ook occasioneel avondwerk) en werklocatie aan de dag
te leggen.

aanbod
• Deeltijds bediendencontract van onbepaalde duur
• Barema A1a (bruto aanvangsloon voltijds 3107,98 EUR). Relevante externe anciënniteit kan worden gevaloriseerd
• Ook een invulling in zelfstandigenstatuut is bespreekbaar
• Grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in de job
• Standplaats: arrondissement Leuven

Herken je jezelf in dit profiel?
Solliciteer dan online op vacatures.igo.be vóór maandag 29/4/2019
Deze vacature wordt uitgeschreven op basis van de verwachting dat er vanaf 1/6/2019 een deeltijdse functie ter
beschikking komt.
Verloop van de sollicitatieprocedure:
Schriftelijke proef op woensdag 8 mei om 9u te IGO, De Vunt 17 3220 Holsbeek
Mondelinge proef op afspraak en na het slagen in de schriftelijke proef

Je vindt deze vacature ook op vacatures.igo.be. Voor meer informatie
kan je contact nemen met Martine Bosscher, teamcoach Welzijn & Werk op 016 29 85 43.

