MEDEWERKER – ONDERSTEUNING
GASTVRIJE VRIJWILLIGERSGROEPEN
(M/V) 03/2019

Als medewerker ondersteuning maak je deel uit van de cel integratie binnen
Vluchtelingenwerk. Je hebt een trekkende en coördinerende rol in het project ‘Leerplatform’
dat tot doel heeft de kwaliteit, effectiviteit, duurzaamheid en communicatie van de
vrijwilligersorganisaties van Gastvrij Netwerk te verbeteren. Je bent daarvoor het
aanspreekpunt voor deze organisaties en organiseert met hen de nodige uitwisseling, vorming
en intervisies. Je bouwt het Leerplatform dynamisch uit in nauwe samenwerking met de leden
van Gastvrij Netwerk, Vluchtelingenwerk en Cera.

Taken
o

o

o

o

o
o
o

o

Je organiseert leerbijeenkomsten voor de lidorganisaties van Gastvrij Netwerk. Je
verzamelt inzichten en praktijken bij vrijwilligersorganisaties, begeleidt het
reflectieproces, en koppelt de inzichten terug naar de lidorganisaties. Je
organiseert mee de bijhorende vergaderingen en een jaarlijkse netwerkdag voor
de leden van Gastvrij Netwerk.
Je ontwikkelt een interne communicatiestrategie waarmee je de inzichten van de
leerbijeenkomsten verspreidt naar alle lidorganisaties. Hiervoor kan je beroep
doen op de expertise van je communicatiecollega’s.
Je ontwikkelt een externe communicatiestrategie die er op gericht is de
activiteiten van vrijwilligersorganisaties zichtbaarder te maken en meer
vrijwilligers aan te trekken. Je draagt bij aan het verder verspreiden van de
Toolkit van Gastvrij Netwerk, en je bundelt de resultaten van het Leerplatform in
een eindpublicatie.
Je bouwt een samenwerkingsverband uit met hogescholen en universiteiten, zodat
stagiairs en thesisstudenten systematisch mee ingeschakeld worden in het
reflectieproces van het Leerplatform en helpen om de communicatie naar het
brede publiek te versterken.
Je sluit aan bij de werking van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en stimuleert de
samenwerking met leden, vrijwilligers, collega’s.
Je legt de contacten met andere organisaties en met de ruimere achterban
wanneer deze voorgesteld worden door stuurgroep en/of vrijwilligersorganisaties
Je zorgt voor de uitvoering van de beslissingen van de stuurgroep en voor het
overleg met de stakeholders. Je bent verantwoordelijk voor het opmaken van de
inhoudelijke en financiële rapporten die je, na goedkeuring door de Raad van
Bestuur van Gastvrij Netwerk en Vluchtelingenwerk en door de directie van
Vluchtelingenwerk, indient bij Cera.
Je werkt samen met vrijwilligersverenigingen aan verbetering van kwaliteit,
effectiviteit en communicatie van de lokale organisaties.
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o
o
o
o
o
o
o

Je kan goed samenwerken en je bent een enthousiaste, proactieve bruggenbouwer
naar partners.
Je kan je helder uitdrukken, weet je argumenten duidelijk te maken en je draagt
zorgt voor de uitvoering van de beslissingen.
Je hebt een vlotte pen.
Je bent gericht op participatie en je kan mensen enthousiasmeren. Je haalt energie
uit de samenwerking met mensen.
Je bent creatief en innovatief. Je bent goed in plannen en organiseren. Je kan
werken onder tijdsdruk.
Je hebt voeling met het middenveld en vluchtelingen; kennis van een
projectcyclus is een pluspunt.
Je hebt een rijbewijs B. Je bent bereid om je regelmatig te verplaatsen.

Locatie
Gebouw Bota 75: Kruidtuinstraat 75, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Wij bieden
o

o
o
o
o
o
o

Een uitdagende job in een organisatie van ongeveer 30 mensen, in nauwe
samenwerking met vertegenwoordigers van vrijwilligersgroepen en medewerkers
van Cera.
Een 0,5VTE functie
Contract van bepaalde duur, met een financiering voorzien voor 2 jaar.
Een werkplek in Brussel, vlakbij het Noordstation.
Volledige terugbetaling van treinabonnement (woon-werkverkeer)
Eindejaarspremie en 10 extra-legale vakantiedagen (pro rata)
Glijdende werkuren

Solliciteren
Interesse in deze job? Stuur vóór maandag 20 mei 2019 om 10u00 je CV en
motivatiebrief via het online sollicitatieformulier, aan heer Rein Antonissen.
Solliciteer hier
We werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine,
geaardheid 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.

Procedure
De selectieprocedure bestaat uit een praktische proef en een gesprek. We plannen het
selectiegesprek in de week van 3 juni 2019. Heb je een beperking? Laat het ons dan weten.
Indien mogelijk passen we onze selectieprocedure aan.

Meer informatie
Meer informatie over Vluchtelingenwerk, Gastvrij Netwerk en Cera vind je op:
www.vluchtelingenwerk.be
www.vluchtelingenwerk.be/gastvrij-netwerk
www.cera.be

