SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: SOCIALE INNOVATOR (M/V)

Bedrijfsnaam: kwb vzw
Uiterste sollicitatiedatum: 21/02
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

*
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AANWERVING SOCIALE INNOVATOR (M/V)

Als sociale innovator ben jij verantwoordelijk voor het opzetten en uitrollen van een nieuwe
organisatievorm, naast de werking van de vzw kwb, en dit van concept tot realisatie. Het doel van het
traject
is
vernieuwende
concepten
ontwikkelen
die
mensen,
op
eigen
initiatief,
samenbrengen/verenigen/verbinden in de nabije toekomst.
WAT ZIJN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN?
• Verantwoordelijk voor de uitwerking van traject II (pionieren)
• Stuwende kracht achter innovatieprocessen en die ook aansturen
• Instaan voor innoverende methodiekontwikkeling, materiaal, …
• Ontdekken van nieuwe behoeften in een veranderende samenleving waar mensen oude behoeften
anders ervaren.
• Nieuwe producten ontwikkelen voor nieuwe markten
• Detecteren en aanwenden van projectmatige en structurele subsidiekanalen
• Enthousiasmeren en motiveren van individuen en groepen

JOUW KWALITEITEN?
• Proactief kunnen werken
• Commerciële ingesteldheid en feeling
• Stressbestendig en beschikken over een stevig timemanagement om binnen strikte deadlines te werken
• Oog hebben voor financiële aspecten
• Bereidheid tot avond -en weekendwerk
• Beschikken over rijbewijs B en eigen vervoer

WAT BIEDEN WE JOU?
• Een boeiende uitdaging in een dynamische organisatie
• Voltijdscontract van onbepaalde duur
• Aantrekkelijk salaris (PC 329/1 barema B1A) met diverse aanvullende voordelen zoals
groepsverzekering, gsm-abonnement, kilometervergoeding, buitenberoepsverzekering,…
• Plaats tewerkstelling: Algemeen kwb secretariaat, Britsierslaan 5 te Schaarbeek met ruimte voor
afgebakend thuiswerk
KANDIDAAT?
Motivatiebrief, CV en een nota (2 blz.) met als titel “ Hoe kunnen we de SAMENleving leuker maken tegen
2025? “ bezorgen aan Wim Verlinde en dit vὀὀr dinsdag 21 februari 2017.
Meer info – kandidaatstelling: Wim Verlinde, Algemeen Voorzitter kwb vzw : wim.verlinde@kwb.be gsm
0495/230196
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