MEDEWERKER PROJECTONTWIKKELING THEMA INTEGRATIE (M/V/X)
0,7VTE | Bepaalde duur

Wil jij onze nieuwe collega worden? Als medewerker bij Vluchtelingenwerk zet je je mee in voor
asielzoekers en vluchtelingen.
JOBOMSCHRIJVING
Als medewerker projectontwikkeling integratie kom je terecht in een team van 3 à 4 mensen. Je
legt contacten, ontwikkelt ideeën en gaat op zoek naar partnerschappen en middelen om die
projecten uit te voeren. Je bent intern mee verantwoordelijk voor het goede verloop van de
projectcyclus. Het uitbouwen van een netwerk van contacten met potentiële subsidiegevers en
filantropische instellingen en individuen speelt hierbij een cruciale rol.
WIJ ZOEKEN
— Een gedreven netwerker met goede kennis van de integratiethema’s, middenveld,
subsidiekanalen en filantropische instellingen in Vlaanderen en België.
— een zelfsturende medewerker die opportuniteiten voor de organisatie zelfstandig weet te
identificeren en evalueren.
— een teamplayer die intern mee zorgt voor het goede verloop van project calls en ook
zijn/haar collega’s hiervoor weet te motiveren.
JOUW TAKENPAKKET
— je verzorgt de contacten vanuit de organisatie met potentiële major donors en
filantropische instellingen en breidt het netwerk uit voor samenwerkingen die bijdragen
tot de lange termijnfinanciering van Vluchtelingenwerk
— je zoekt actief binnen Vlaanderen en België naar nieuwe mogelijke projecten en toetst
deze af op haalbaarheid en de missie van Vluchtelingenwerk
— Je ontwikkelt en implementeert een partnership development strategie met maandelijkse
rapportering over de vooruitgang
— Je vertegenwoordigt Vluchtelingenwerk
— Je behoudt het overzicht op de project calls, de ingediende voorstellen en de deadlines
voor het indienen van projecten
— Je garandeert het goede verloop en de kwaliteit bij het indienen van projectvoorstellen
— Je rapporteert aan het coördinatieteam van Vluchtelingenwerk
JOUW PROFIEL
— Je staat pal achter de visie en missie van Vluchtelingenwerk en kan die op een
overtuigende manier overbrengen op externe partijen. Je bent vertrouwd met de
belangrijkste integratievraagstukken voor mensen op de vlucht
— je hebt verantwoordelijkheidszin en kan proactief handelen.
— Je bent een gestructureerd werker die het overzicht weet te bewaren en de interne
samenwerking bevordert en collega’s te motiveren om zelf projecten te ontwikkelen.
— Je hebt ervaring met project cycle management. Je hebt een holistische kijk op
projectontwikkeling.
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WIJ BIEDEN
—
—
—
—
—
—

een contract van bepaalde duur tot eind 2020, met mogelijkheid tot verlenging
een functie van 0,7 VTE (eventueel tot 0,8VTE)
een interessante job in een team van ongeveer 25 mensen.
een werkplek in Brussel, vlakbij het Noordstation
volledige terugbetaling van treinabonnement (woon-werkverkeer).
eindejaarspremie en 10 extra dagen vakantie (pro rata).

SOLLICITEREN
Interesse in deze job? Solliciteer met een motivatiebrief en C.V. via het sollicitatieformulier ter
attentie van mevrouw Charlotte Vandycke, directeur, uiterlijk woensdag 08/04/2020 om 12u00.
Voor meer info over deze job kan je terecht bij Charlotte Vandycke via
charlotte@vluchtelingenwerk.be.
WAT IS VLUCHTELINGENWERK?
Vluchtelingenwerk is een ngo die zich inzet voor asielzoekers en vluchtelingen in Vlaanderen. We
doen dit samen met een dertigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. We zetten
druk op het beleid, sensibiliseren het ruime publiek en ondersteunen iedereen die asielzoekers
en vluchtelingen bijstaat.
WWW.VLUCHTELINGENWERK.BE

“Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, genderidentiteit, origine,
seksuele oriëntatie of handicap. Vluchtelingenwerk wil graag dat het personeel een afspiegeling is
van onze maatschappij. We werken daarom aan een uitgebalanceerd diversiteitsbeleid. Wij
moedigen in het bijzonder vluchtelingen en asielzoekers aan, om te solliciteren.”
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