
De Brailleliga is een vzw die actief is in het hele land. 

Meer dan 15 500 blinde en slechtziende personen doen een beroep op haar 

gratis diensten om hun zelfstandigheid, inclusie en zelfontplooiing te bevorderen.  

 

Het is geen job, het is een passie 

Het is een prachtige job die ons veel voldoening geeft en een PASSIE die we 

delen met de collega's. Met andere woorden een job waar we graag reclame voor 

maken. 

 

De Sociale Dienst van de BRAILLELIGA vzw zoekt voor de provincie Vlaams-

Brabant-Noord een: 

 

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT (M/V) 

 

Dit is jouw job 

Je werkt mee aan onze gratis dienstverlening voor blinde en slechtziende 

personen in de provincie Vlaams-Brabant-Noord. 

 

Dit verwachten we van jou 

Je bent empathisch en enthousiast. Je werkt heel graag zelfstandig maar je kan 

ook in teamverband werken. Je behaalde een bachelor Maatschappelijk Assistent 

of beschikt over een gelijkwaardig getuigschrift. Goede kennis van het Frans is 

een plus. 

 

Orde, structuur en regelmaat in de opvolging van dossiers is een belangrijk 

onderdeel van onze job, dus administratief werk schrikt je niet af. Je kan dan 

ook goed overweg met Microsoft Office en je vindt je weg op het internet. Je 

hebt een rijbewijs B en beschikt over een wagen. Ervaring is een pluspunt, maar 

zeker geen vereiste. 

 

Dit mag je van ons verwachten 

Een boeiende, voltijdse job met veel afwisseling, uitdagingen en vooral veel 

voldoening. Wij geven je in deze functie de vrijheid om grotendeels je werk zelf 

te organiseren en autonoom te functioneren binnen onze organisatie.  

Daarnaast bieden we je:  

• Een voltijds contract van onbepaalde duur  



• Verloning volgens barema van PC 329.02 

• Maaltijdcheques 

• volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer  

• een kilometervergoeding voor verplaatsingen tijdens het werk.  

• Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen in het kader van je werk. 

 

De Brailleliga in Leuven bevindt zich in de Fonteinstraat 33 en onze hoofdzetel te 

Brussel bevindt zich op 400 meter van het station Brussel-Zuid.  

De job bestaat gedeeltelijk uit één dag telewerk in combinatie met twee dagen 

kantoorwerk in het regiohuis te Leuven en het opvolgen van huisbezoeken in de 

regio Vlaams-Brabant-Noord. 

 

Interesse? 

Is deze vacature op je lijf geschreven ? Dan willen we jou zien! Stuur ons een 

brief met je cv naar hrm@braille.be en zet “Vacature Sociale Dienst 2022” in 

het onderwerp van je mail. 

 

Uiterste datum van indiening van je kandidatuur: 15-11-2022. 

 

Tot binnenkort bij de Brailleliga! 

 

 


