
  

   

  

  

 

FEDRIS RECRUTEERT EEN  SOCIAAL ASSISTENT   

  

Hou je van contacten met klanten en wil je bijdragen aan de 

re-integratie van werknemers op de arbeidsmarkt?  

Dan is deze job misschien wel iets voor jou. 

 

Fedris kan aan een werknemer voorstellen 

om tijdelijk of definitief  werk dat voor hem of haar schadelijk is 

stop te zetten omdat hij/zij lijdt aan een beroepsziekte , de 

eerste symptomen daarvan vertoont of er een verhoogd risico 

op loopt. Onze artsen, sociaal assistenten of ingenieurs kunnen 

advies geven over een tijdelijke of definitieve stopzetting van 

het schadelijke werk, aanpassingen aan de werkplek of een 

verandering van werkplek. Als daarvoor een herscholing nodig 

is, kan Fedris tussenkomen in de kosten daarvan. 

 

Hier kom jij als sociaal assistent in beeld. Na een beslissing van 

één van de artsen van Fedris, neem je telefonisch contact op 

met de betrokken werknemer of nodig je hem/haar uit voor een 

gesprek te Brussel. 

 

Voor het gesprek maak je gebruik van een standaard vragenlijst. 

Op basis hiervan analyseer je  het dossier van de werknemer : 

Wat is de werksituatie? Wat zijn de professionele 

sociaal assistent  voor de 

dienst re-integratie   

startbaan <26j  

 

 

Fedris behandelt de aanvragen re-
integratie (definitieve verwijdering/ 
herscholing  van  personen die om 
medische redenen hun job moeten 
stopzetten).  

Herken je je hierin?  

 
- Je bent minder dan 26 jaar 
 

- Je werkt graag in een 
tweetalige omgeving 
 (fr-nl) 

 
- Je houdt ervan zelfstandig te 
werken. 

 
- Je vult de jouw toegekende 
deadlines en objectieven in op 

een efficiënte en effectieve 
manier. 
 

- Je overlegt op regelmatige 
basis met je collega's en 
verantwoordelijken. 

 
- Je bent communicatief, staat 
klanten graag te woord en biedt 

hen een persoonlijke oplossing 
aan.  

 Meer info vind je op de website van 

Fedris. 

 

https://fedris.be/nl/glossary#beroepsziekte
https://www.fedris.be/nl/pilootproject-burn-out
https://www.fedris.be/nl/pilootproject-burn-out


 

vooruitzichten/ambities? Welke herscholing wil hij/zij volgen?   

Je verstrekt de werknemer alle nodige informatie of verwijst 

hem/haar door naar de juiste instanties. Je kan eventueel een 

heroriëntatie voorstellen. Aanvaardt hij/zij een herscholing dan 

vraag je eveneens de aanwezigheden tijdens de opleiding en de 

examenresultaten op. 

 
Je evalueert en bespreekt de dossiers : Komen ze  in aanmerking 

voor een definitieve verwijdering en herscholing?  Hebben ze 

recht op een verwijderings-rente ten gevolge van hun 

loonverlies…  en wint advies in bij de ingenieurs en dokters van 

Fedris. 

Je verzorgt ook de administratieve kant van de dossiers: 

 Je maakt een aantal documenten op zoals bijvoorbeeld 

het voorstel tot definitieve verwijdering,  de verklaring 

van de geneesheer en/of het herscholingscontract op. 

 Je geeft de adviezen in een database in en bereidt de 

terugbetaling van de kosten i.v.m. herscholing voor.  

 Je houdt een boordtabellen en overzichten per type 

herscholing bij. 

 Je meldt de personen aan bij VDAB (of andere 

opleidingscentra, scholen) en  neemt contact  met 

andere mogelijks betrokken actoren( RIZIV, 

arbeidsgeneesheren,…) 

 Tot slot beantwoordt je algemene vragen i.v.m. re-integratie en  

het verloop van de vergoedingsaanvraag bij Fedris. 

 

 

 

 

HEB JE INTERESSE?  

 

Solliciteren kan tot en met 09/08/2019 

Solliciteer per mail (hr@fedris.be) met je CV en een motivatiebrief en 

een kopie van je diploma. 

 

 

Meer info over de jobinhoud? Contacteer Eric Rottiers (tel 

02/272.28.11 – mail : eric.rottiers@fedris.be 

ARBEIDSVOORWAARDEN 

We bieden een 

startbaanovereenkomst (<26 jaar) 

op het niveau van bachelor met 

een contract van bepaalde duur (1 

jaar) en mogelijkheid tot 

verlenging,  als technisch 

deskundige (niveau B) met de 

bijhorende weddeschaal. Er is het 

vooruitzicht op een statutaire 

benoeming, na het slagen van een 

selectie bij Selor. 

 

Minimum aanvangswedde: 

28.682,74 EUR (bruto jaarsalaris, 

reeds aangepast aan de huidige 

index, reglementaire toelagen niet 

inbegrepen). 

Plaats van tewerkstelling: FEDRIS - 

Sterrenkundelaan 1 -1210 Brussel 

 

VEREIST DIPLOMA 

 

Je hebt een diploma van het hoger 

onderwijs van het korte type : 

sociaal assistent  

 
 

WAAROM SOLLICITEREN 

VOOR DEZE JOB? 

 

Vanuit Fedris willen wij een 

bijdrage leveren aan de re-

integratie van werknemers die 

om medische redenen hun job 

niet meer kunnen uitoefenen.  

Ben jij ook people minded en 

sociaal geëngageerd?  

Dan kan jij via deze job jouw 

steentje bijdragen aan de 

maatschappij. 

 

 

 

 
   


