Vacature medewerker beweging en
campagne (m/v/x), deeltijds

Wil jij onze nieuwe collega worden? Bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet je je mee in voor
asielzoekers en vluchtelingen.
JOBOMSCHRIJVING
Als medewerker beweging heb je een trekkende rol in het ondersteunen van de beweging van
Vluchtelingenwerk Vlaanderen en het mobiliseren van de achterban. Je bent verantwoordelijk voor
het vrijwilligersbeleid van de organisatie.
TAKEN
— Je werkt samen met collega’s creatieve acties uit om de maatschappij en politiek te
beïnvloeden en in beweging te brengen.
— Je mobiliseert leden, vrijwilligers, collega’s en de ruimere achterban voor acties,
evenementen en campagnes.
— Je bewaakt mee de lijnen uit van het bewegingswerk van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
— Je beheert het campagne- en bewegingsmateriaal.
— Je neemt deel aan relevant overleg en terugkoppeling.
— Je ontwikkelt vormingspakketten.
— Je staat bestaande vrijwilligerscomités bij in draagvlakverbreding (campagnes en sociale
acties, vormingen en intervisie)
PROFIEL
— Je
— Je
— Je
— Je
— Je
— Je

kan goed samenwerken.
bent creatief.
bent er goed in om mensen tot actie aan te zetten.
bent goed in plannen en organiseren.
hebt voeling met de ngo-sector of met vluchtelingen.
hebt een Rijbewijs B.

WIJ BIEDEN
— een halftijdse job, met mogelijkheid tot uitbreiding mits goedkeuring van projecten.
— contract van onbepaalde duur, een werkplek in Brussel vlakbij het Noordstation
— een job in een organisatie van ongeveer 25 mensen
— volledige terugbetaling van treinabonnement (woon-werkverkeer)
— eindejaarspremie en 10 extra legale vakantiedagen (pro rata)
glijdende werkuren
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SOLLICITEREN
Stuur je cv en motivatiebrief vóór 17 april om 10u00 aan Rein Antonissen. Voor meer info
contacteer: rein@vluchtelingenwerk.be of 02/225 44 00.
PROCEDURE
De selectieprocedure bestaat uit een praktische proef en een gesprek. We plannen het
selectiegesprek zo snel mogelijk en ten laatste in de 3de of 4de week van april . Heb je een
beperking? Laat het ons dan weten. Indien mogelijk passen we onze selectieprocedure aan.
WAT IS VLUCHTELINGENWERK?
Vluchtelingenwerk is een ngo die zich inzet voor asielzoekers en vluchtelingen in ons land. We
doen dit samen met 30 lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. We zetten druk op
het beleid en sensibiliseren het ruime publiek. We werken aan integratie van vluchtelingen en
ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat. Bovendien coördineert
Vluchtelingenwerk een eigen opvangnetwerk. WWW.VLUCHTELINGENWERK.BE
Wij 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.
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