Kwb vzw
werft aan

ondersteun(st)er lokale groepen
Regio Waas en Dender Oost-Vlaanderen (voltijds – M/V/X)
Kwb is een socio-culturele vereniging. De buurt is ons speelveld en kennen we dan ook als onze broekzak. Meer dan 550 lokale
groepen zijn vandaag aangesloten bij kwb om werk te maken van een buurt waar men elkaar kent en samen vorm geeft aan het
reilen en zeilen in deze buurt. Een buurt waar het goed samenleven is. Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een
afdelingsondersteuner.

Als afdelingsondersteuner:
-

Ben je de contactpersoon en het aanspreekpunt voor de lokale
kwb-groepen en vrijwilligers in jouw werkgebied.
Ben je het gezicht van kwb in jouw werkgebied.
Ben je de architect van het heden en de toekomst van jouw
werkgebied. Hiervoor:
•
Hou je nauw contact en werk je samen met de kwbvrijwilligers bij het opvolgen, ondersteunen en uitbouwen
van hun lokale kwb-groep.
•

Speel je in op vragen van vrijwilligers en lokale kwbgroepen.

•

Organiseer je bovenlokale bijeenkomsten en vormingen
ter ondersteuning van de plaatselijke kwb-groepen en
vrijwilligers.

•

Bouw je de kwb-werking verder uit door nieuwe groepen
aan te trekken of zelf op te starten.

•

Maak je een strategisch plan voor je werkgebied en doe je
metingen ter rapportering.

-

Bouw je netwerken en samenwerkingsverbanden uit in jouw
werkgebied.
Je werkt vanuit jouw kennis en ervaring mee aan nationale uitzichten
zoals de communicatiekanalen, het vormingsaanbod, het programmaaanbod en sociale actie op buurtniveau.

Welke bagage heb je mee?
-

Diploma: Bachelor en/of gelijkwaardige opleiding/ervaring.
Geloven in en willen werken voor de sociale doelstellingen en
visie van kwb.
Ervaring in het verenigingswerk is een meerwaarde.
Grote zelfstandigheid in planning en uitvoering van het werk,
maar ook kunnen functioneren in een ploeg.
Contactvaardig, motiverend, enthousiasmerend en overtuigend
voorkomen en optreden.
Groot geloof in de kracht van een vrijwilligersbeweging ter
plaatse.

-

Beschikken over een rijbewijs B, een wagen en een GSM.
Assertiviteit & stevig organisatievermogen.
Doel- en planmatig te werk gaan samen met het nodige
doorzettingsvermogen.
Sterk in netwerking.
Wonen (of komen wonen) in de betreffende regio.
In de mogelijkheid zijn om van thuis uit te werken (Toegang tot
internet, een rustige werkruimte).
Bereid tot veelvuldig avond- en sporadisch weekendwerk.

Wat bieden wij jou?
-

Contract van onbepaalde duur.
Verloning volgens sectorbarema : 329-01 barema b1c.
Voortdurende opleiding en bijscholing.
Een job met zeer veel creativiteit, maatschappelijke
betrokkenheid en jobvoldoening.
Aantrekkelijke extralegale voordelen : Groepsverzekering,
kilometervergoeding, Ecocheques, Eindejaarspremie, GSMabonnement, thuiswerkvergoeding, buitenberoepsverzekering,…
Goede balans tussen werk en privé dankzij thuiswerk en
aantrekkelijk aantal vakantiedagen.
Datum indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Plaats tewerkstelling
Thuiswerk (administratief minimum) en begeleidingswerk in de regio.

Kandidaat?

Schriftelijke kandidatuurstelling met een uitgebreid CV (en een
duidelijke verantwoording en motivatie voor deze jobkeuze) vóór
19/04/2022 via mail bezorgen aan KWB, t.a.v.
wim.verstraete@kwb.be
Meer info over de jobinhoud: Kurt Borremans (coach
afdelingsondersteuners), kurt.borremans@kwb.be gsm 0496/56.73.93
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Kwb vzw streeft naar gelijke kansen met respect voor diversiteit en een goed evenwicht in gender, verschillende leeftijden, culturele achtergrond…
Daarom nodigen we iedereen uit om zich kandidaat te stellen voor deze vacature.

