Welzijnsschakels werft ism Welzijnszorg aan:
‘PROJECTMEDEWERKER LOKAAL VERBINDEN’ (80%)
Welzijnsschakels vzw is een sociaal-culturele vereniging. Mensen met en zonder armoede-ervaring
komen in eigen omgeving op tegen armoede en sociale uitsluiting en verenigen zich daartoe in een
lokale vrijwilligersgroep. Momenteel zijn 175
groepen actief in Vlaanderen. Iedere
welzijnsschakelgroep organiseert activiteiten die inspelen op lokale noden en kansen: van
huisbezoeken, over het organiseren van gespreksgroepen, vormingen en dialoogmomenten tot het
bevorderen van participatie aan culturele en vrijetijdsactiviteiten, …
Samen met Welzijnszorg besteedt Welzijnsschakels bijzondere aandacht aan het opvangen van
signalen over drempels die mensen met armoede-ervaring ervaren in de samenleving. Lokaal gaan
groepen in dialoog met lokale besturen en andere actoren om tot verandering te komen. Signalen
die een bovenlokale verandering vragen worden onder andere via de jaarlijkse campagne van
Welzijnszorg doorgeven op Vlaams en Federaal niveau. Zo willen Welzijnsschakels en Welzijnszorg
hun bijdrage leveren om te komen tot een samenleving waarin iedereen toegang heeft tot de sociale
grondrechten en waaraan hij of zij gelijkwaardig vorm kan geven en deelnemen.
1. Je taken als projectmedewerker
- Je versterkt welzijnsschakelgroepen over heel Vlaanderen in hun dialoog met lokale en regionale
partners
- Je begeleidt activiteiten in welzijnsschakelgroepen met de bedoeling signalen op te vangen en
door te geven aan o.a. Welzijnszorg-collega’s
- Je geeft input aan de campagnes van Welzijnszorg op basis van de opgevangen signalen uit
welzijnsschakelgroepen
- Je zorgt ervoor dat de signalen van welzijnsschakelgroepen juist geïnterpreteerd worden en je
legt wederkerige verbanden tussen lokale bekommernissen en bovenlokale politieke
beleidsbeïnvloeding
- Je organiseert lokale, regionale en nationale activiteiten die welzijnsschakelgroepen en mensen
met armoede-ervaring versterken
- Je bouwt een netwerk op van vormingspartners voor welzijnsschakelgroepen
2. Als organisatie verwachten wij van jou
- Je bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma bij voorkeur in een sociaal-agogische
richting of gelijkwaardig door ervaring.
- Je bent ondernemend en sterk in het groepsgericht motiveren
- Je hebt veel affiniteit met mensen met armoede-ervaring en voelt je betrokken
- Je deelt onze organisatievisie inzake het versterken van mensen met en zonder armoedeervaring
- Je bent vaardig in het communiceren met mensen met verschillende achtergronden
- Je kan vlot inspelen op wisselende situaties
- Je kan zelfstandig en exploratief werken, zonder het teamverband uit het oog te verliezen

-

-

Je bent flexibel en bereid je te verplaatsen naar welzijnsschakelgroepen in heel Vlaanderen. Je
opdrachten te lande kan je combineren met thuiswerk of op een van onze provinciale
secretariaten.
Je bent bereid geregeld avondwerk en occasioneel weekendwerk te presteren (mits compensatie
in vrije uren)
Je bent in het bezit van een rijbewijs.

3. Als organisatie bieden wij
- een boeiende werkomgeving in een lerende organisatie
- een plaats binnen een dynamische team
- een overeenkomst bepaalde duur (3 tot 3,5 jaar) met onmiddellijke indiensttreding
- Verloning concurrentieel binnen de socio-culturele sector, PC 329, barema B1b (relevante
anciënniteit wordt verrekend).
- Recuperatie van overuren.
- Verzekering gezondheidszorgen en invaliditeitsrente.
- Gsm abonnement of onkostenvergoeding voor werkopdrachten.
- Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en fietsvergoeding.
- Mogelijkheid tot gebruik van Cambio voor werkverplaatsingen.
4. Procedure
- Mail je gemotiveerde sollicitatie met cv naar Hanne Geukens, coördinator via
info@welzijnsschakels.be en dit ten laatste op 28/05/2018
- We worden graag verrast door een sprankelende en inhoudelijke brief en cv. Op basis hiervan
maken we de eerste selectie.
- De selectiegesprekken voorzien we op 27 juni 2018.
- Voor meer informatie over deze functie kan je terecht bij Hanne Geukens op 03/217 24 90 of
Bram Verbiest 0474/41 06 44
Wij maken werk van een diversiteitbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,...).

