Projectmedewerk(st)er Jobcoaches
(m/v/x) - 0,5 VTE - bepaalde duur (4
maanden)
Wil jij onze nieuwe collega worden? Als medewerk(st)er bij Vluchtelingenwerk zet je je mee in
voor asielzoekers en vluchtelingen. 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.
JOBOMSCHRIJVING
— Je voert het laatste deel van een project uit dat gefinancierd wordt door het Europees
Sociaal Fonds (ESF). Het project Jobcoaches werkte tijdens een eerste fase een netwerk van
vrijwillige jobcoaches uit die opgeleid werden als schakels tussen nieuwkomers,
arbeidsbemiddelaars en werkgevers. De uitvoering van een disseminatieplan van de
projectresultaten vormt het sluitstuk in het ESF-project. Vluchtelingenwerk zoekt voor
onmiddellijke indiensttreding een projectmedewerk(st)er die het dissemantieplan met
zorg kan uitwerken en uitvoeren.
— Samen met andere organisaties werk je een 3-tal workshops en een conferentie uit met de
focus op een praktijktoelichting van de projectresultaten en het tot stand brengen van
uitwisseling met de deelnemers.
— Je bouwt verder op een eerder samen geroepen overlegplatform van verschillende
stakeholders, met het oog op het creëren van gezamenlijke standpunten, actiepunten en
aanbevelingen. Je bouwt voort op de aanbevelingen uit het project.
— Je werkt mee aan een pers-en communicatiestrategie ter verspreiding van de
projectresultaten.
— Je werkt nauw samen met verschillende collega’s om deze fase in het project kwalitatief
uit te werken en dit project af te ronden.
— je bent verantwoordelijk voor de nauwgezette en correcte registratie en de rapportage van
het project
— Je onderhoudt goede contacten met de verschillende stakeholders in dit project, onder
meer: partners uit het project, financier, jobcoaches uit fase 1, nieuwkomers, werkgevers,
vakbonden, middenveldorganisaties, overheidsactoren,..
— Vanuit het bestaande project draag je bij aan het uitwerken van een mogelijk
vervolgproject
WIE BEN JE
ORGANISATIECOMPETENTIES
— Samenwerken: Je bent er voortdurend op gericht om partners en actoren te mobiliseren
om mee de missie en visie te realiseren.
— Cliëntgerichtheid: Je toont belangstelling voor de wensen en verwachtingen van klanten,
sympathisanten, leden en donateurs door actief te luisteren naar deze personen.
— Flexibiliteit : Je kan je gedrag en handelingsmethodieken aanpassen in functie van de
situatie waarin je jou bevindt, met het oog op het bereiken van het vooropgestelde doel. Je
neemt nieuwe taken op of springt in waar gewenst en nodig
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— Organisatiebetrokkenheid: Je identificeert jezelf met Vluchtelingenwerk Vlaanderen en
kan op een constructieve wijze bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de
organisatie. je bent bekommerd om het lot van vluchtelingen en onderschrijft de visie en
missie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
FUNCTIEGEBONDEN COMPETENTIES
— Je hebt ervaring met projectmatig werken
— Je hebt een goede kennis van de verschillende actoren en het beleid rond arbeid en kent
de uitdagingen betreffende tewerkstelling voor nieuwkomers of bent bereid je snel in te
werken
— Je kan vlot en helder communiceren, zowel schriftelijk als mondeling en dit met
verschillende belanghebbenden.
— Je spreekt graag voor een groep, kan enthousiasmeren en hebt ervaring in het geven van
vormingen
— Je bent goed in het opstellen van een dossier: je verzamelt informatie, je verwerkt deze en
schrijft het helder neer vanuit een bepaald doel (beleidsdossier, nieuw projectvoorstel)
— Je bent dynamisch, ondernemend en kan zelfstandig werken
AAN WELKE VOORWAARDE MOET JE VOLDOEN
— Je bent onmiddellijk beschikbaar (ten laatste op 1/10/2019)
— Je hebt goede kennis van het Nederlands
— Je bent bereid om sporadisch ’s avonds te werken en je frequent met het openbaar
vervoer te verplaatsen
WAT MAG JE VAN VLUCHTELINGENWERK VERWACHTEN?
— een contract van bepaalde duur (4 maanden) binnen het kader van een ESF project
— een deeltijdse functie van 50%, bespreekbaar qua dagen
— een interessante job in een team van ongeveer 30 mensen
— volledige terugbetaling van treinabonnement (woon-werkverkeer)
— eindejaarspremie en 10 extra dagen vakantie (pro rata)
SOLLICITEREN
Solliciteer met een motivatiebrief en C.V. via het sollicitatieformulier t.a.v. de heer Rein Antonissen
uiterlijk zondag 15/09/2019 om 23u00. Voor meer info over deze job kan je terecht bij Saskia De
Jonghe via saskia@vluchtelingenwerk.be.
Weerhouden kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek en een schriftelijke proef,
die zullen doorgaan op donderdag 19 september in de voormiddag.

WAT IS VLUCHTELINGENWERK?
WWW.VLUCHTELINGENWERK.BE

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. Heb je een beperking? Laat
het ons dan weten. Indien mogelijk passen we onze selectieprocedure aan.
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