Educatief medewerker VFG (m/v/x)
Voltijds 36 uren – contract bepaalde duur (8 maanden)
Heb je een hart voor personen met een handicap? Krijg je energie van het opstarten en
opvolgen van nieuwe projecten? Heb je een hart voor vrijwilligers en help je hen graag groeien?
Hou je ervan om alles in goede banen te leiden, kan je goed luisteren en heb je de durf om
nieuwe dingen te proberen? Combineer dat met 200 % goesting om er volop voor te gaan. Dan is
deze job voor jou!

Je functie
Als educatief medewerker sta je in voor de praktische vertaling van beleidsbeslissingen en bied je
input voor beleidsadvies. Je werkt nauw samen met de doelgroep (personen met een handicap) en
heel wat vrijwilligers. Je staat in voor de controle en opvolging van de algemene werking van je
toegewezen projecten.
 Je werkt samen met andere diensten/directies/organisaties in de realisatie van
gemeenschappelijke projecten.
 Je bouwt een netwerk op, gelinkt aan de werking doorheen de provincie Antwerpen.
 Je bouwt mee aan een dynamische vrijwilligerspool.
 Je organiseert en werkt activiteiten en projecten volledig uit.
 Je zorgt voor de opmaak van vergaderverslagen en maakt publicitaire teksten op.
 Je bent het gezicht van VFG in een aantal vergaderingen en werkgroepen.

Je profiel
 Je behaalde minimaal een bachelor.
 Je hebt een hart voor personen met een handicap en hun omgeving.
 Je laat je creatieve brein graag werken en steekt daarna ook graag je handen uit de mouwen
om je ideeën te implementeren.
 Netwerken zit in je bloed. Daarnaast ben je empathisch, luistervaardig, communicatief en
motiverend.
 Zelfstandig werken binnen je functie schrikt je niet af en je werkt graag in een team.
 Je weet overzicht te behouden en blijft in elke situatie beheerst en vriendelijk.
 Je bent administratief vaardig en kan werken met MS Office-toepassingen.
 Je hebt een goed leervermogen en wenst permanent bij te leren.
 Je bent flexibel, wil werken buiten de normale werkuren en bezit een wagen en rijbewijs B.

VFG is een door de overheid erkende socio-culturele organisatie. VFG zet zich dagelijks in
voor personen met een handicap, chronisch zieken en hun omgeving. We streven naar een
samenleving waarin iedereen mee telt. We helpen onze leden op weg met doelgerichte
actuele informatie, toegankelijke gezondheidsvoorlichting, ondersteuning in
beleidsbeïnvloeding en een creatief en gevarieerd activiteitenaanbod.
Samen met honderden vrijwilligers zet VFG zich dagelijks in voor een inclusieve
samenleving.

Je werkomgeving:
Je komt terecht in een creatief en dynamisch team. Verder kan je rekenen
op een aangename en sociale werkomgeving tegenover het Kielpark.
Wij maken als partner deel uit van De VoorZorg. Je tewerkstellings plaats is Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen.

Ons aanbod






De kans om te werken in een organisatie met een breed maatschappelijk engagement.
Voltijds 36 uren per week met een vrije vrijdagnamiddag. Ons glijdend uurrooster zorgt voor
een evenwicht tussen werk en vrije tijd. Bovendien kan je op geregelde tijdstippen van thuis uit
werken.
Mogelijkheid tot bijscholing en vorming.
Een contract van bepaalde duur van 1 oktober 2019 tot en met 31 mei 2020.
Een competitief loon volgens het geldende barema PC 329 B1c + extralegale voordelen.

Interesse?
Meer informatie vind je op onze jobsite. Klik hier om te solliciteren.

Selectieprocedure?
Een eerste selectie gebeurt op basis van het curriculum vitae en de motivatie.

Meer info?
Voor bijkomende inlichtingen over de functie-inhoud kan je terecht bij Lien Van den Plas:
T 03 285 43 10 – E lien.vandenplas@vfg.be.
Wij moedigen iedereen aan om te solliciteren. Kwaliteiten en competenties zijn belangrijker dan
afkomst, leeftijd, geslacht of arbeidshandicap.
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