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:

Stafmedewerker digitale ontwikkeling/webmaster (m/v/x)

Bedrijfsnaam: Socius vzw
Uiterste sollicitatiedatum: 6 juni 2019
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

X
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Socius vzw is op zoek naar een

stafmedewerker digitale ontwikkeling/webmaster (m/v/x)
Job: als stafmedewerker verken, initieer en ondersteun je het gebruik van digitale technologie
zowel binnen Socius als binnen het werkveld. Je staat tevens in voor de ontwikkeling, het
beheer en onderhoud van onze digitale werkomgeving.
Locatie: Brussel
Organisatie: Socius vzw
Job Type: voltijds 38 uur per week, voor onbepaalde duur
Indiensttreding: oktober 2019
Meer weten over deze job en onze organisatie?: http://werkenbij.socius.be en/of
https://socius.be.
Aanwerving ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht, fysieke beperking. Geïnteresseerde personen
uit zogenaamde kansengroepen worden uitdrukkelijk verzocht te solliciteren. Aarzel niet om
ons te contacteren indien je, ongeacht de aard van jouw handicap, nood hebt aan redelijke
aanpassingen om deel te nemen aan de selectiefase of nadien op de werkvloer. (fysieke
werkbelasting job: doorgaans zittend kantoorwerk, regelmatig verplaatsingen met het
openbaar vervoer)
Wat je kan verwachten
• Je staat mee in voor het ontwikkelen van onze websites en online applicaties in
samenwerking met externe bureaus waarvoor je het aanspreekpunt bent.
• Je staat in voor het operationeel beheer en het onderhouden van onze digitale
werkomgeving: websites, intranet- & extranetomgevingen.
• Je bent intern het eerste aanspreekpunt voor informaticavragen, je biedt ondersteuning bij
problemen, je staat in voor het functioneel beheer van zowel software als hardware.
• Je onderzoekt, initieert en ondersteunt nieuwe ontwikkelingen en gebruik van digitale
technologie in Socius voor de realisatie van onze kernopdrachten.
• Je verkent en ondersteunt het gebruik van digitale technologie voor het realiseren van
sociaal-culturele praktijken in het werkveld.
• Je ontwikkelt mee de digitale organisatiestrategie.
Wat wij verwachten
• Je kan in een Mac-omgeving werken met verschillende platformen: website Wordpress,
CRM Odoo, Office 365, Mailchimp, …
• Je hebt een basiskennis van HTML/CSS Php/ MySQLK.
• Je hebt een neus voor het zien en benutten van mogelijkheden van digitale technologie in
het kader van de dienstverlening van onze organisatie en binnen het sociaal-cultureel werk.
• Je kan veranderprocessen die gepaard gaan met implementatie van nieuwe digitale
technologie in organisaties initiëren en begeleiden.
• Je beschikt over een bachelor of masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
• Je hebt werkervaring in een vergelijkbare job, bij voorkeur in de sociaal-culturele sector, de
socialprofitsector of het onderwijs.
• Je hebt kennis van het sociaal-culturele veld of kan je dat snel eigen maken.
• Je bent accuraat, flexibel, creatief, klantgericht, initiatiefrijk en kunt zelfstandig en in team
werken.
Wij bieden
• Je krijgt van ons een contract van onbepaalde duur.
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•
•
•
•
•

Je maakt deel uit vaan dynamisch team, binnen een flexibele werkomgeving met aandacht
voor inspraak en een grote jobautonomie. Een goede coaching en de mogelijkheid tot het
volgen van training en opleiding.
Respect voor balans tussen werk en privéleven dankzij flexibele werkuren en mogelijkheid
tot telewerken, een aantrekkelijk aantal vakantiedagen.
Als starter (0 jaar anciënniteit) krijg je een bruto maandloon van 2.947,21 euro (index
oktober 2018). Je ervaring in soortgelijke jobs kan dit verhogen. Bij tien jaar
loonanciënniteit bedraagt je brutoloon 3.782, 77 euro (index oktober 2018).
Je krijgt een groepsverzekering, een eindejaarspremie, gratis woon-werkverkeer met
openbaar vervoer, fietsvergoeding en terugbetaling van verplaatsingsonkosten.
Een werkplek in het centrum van Brussel, Sainctelettesquare 19 op 15 minuten loopafstand
van station Brussel-Noord.

Is dit is de job waar jij naar op zoek bent?
• Nog vragen? Contacteer Fred Dhont, directeur van Socius op 02 215 27 08 of via
fred.dhont@socius.
• Overtuigd? Je sollicitatie met een gemotiveerde brief, CV en eventuele referenties
ontvangen we graag uiterlijk 6 juni 2019 op adres greet.rupus@socius.be.
Wat mag je verwachten van de selectieprocedure?
• Een eerste selectie wordt gehouden aan de hand van de binnengekomen brieven. De
resultaten daarvan worden bekend gemaakt op vrijdag 14 juni.
• Geselecteerde kandidaten krijgen een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek op 19 juni
in de namiddag of vooravond.
Over Socius vzw
• Als steunpunt voor sociaal-cultureel werk zijn we een intermediaire organisatie tussen het
sociaal-culturele veld en de Vlaamse overheid met als doel bij te dragen tot de
ondersteuning en ontwikkeling van het sociaal-culturele veld, zijn werkers en organisaties.
• Dat doen we door vorming en studiedagen aan te bieden, op vraag organisaties te
begeleiden, onderzoek en campagnes te realiseren en ontwikkeltrajecten op te zetten.
• We werken onder een beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap.
Meer weten over deze job? Je toekomstige collega’s? Waar wij zoals mee bezig zijn? Voor wie
wij werken? Even binnenkijken in onze fijne werkplek in Brussel? http://werkenbij.socius.be.
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