baseline of merkbelofte

VRIJETIJDSMEDEWERKER
‘Vrijwilligers motiveren en enthousiasmeren’
VACATURE
KORTRIJK
‘Je volgt
individuele
vrijetijdstrajecten
op en begeleidt
deze.’

Vzw De Stroom in Kortrijk is een organisatie gericht op de invulling
van vrije tijd voor kinderen, jongeren en volwassenen met een
(vermoeden van) beperking. We willen een antwoord bieden op hun
specifieke, persoonlijke ondersteuningsvragen op vlak van vrije tijd,
zowel in groep als individueel. Vzw De Stroom maakt deel uit van
sociale netwerkorganisatie Groep Ubuntu. We zijn momenteel op
zoek naar een vrijetijdsmedewerker.
Je bent verantwoordelijk voor de individuele vrijetijdstrajecten.
Daarnaast sta je in voor de werking van de spelotheek. Hierbij werk
je samen met een aantal vrijwilligers vanuit een coachende en
motiverende rol.
Meer informatie vind je op onze website www.destroom.be.

OPDRACHT
Jouw verantwoordelijkheden situeren zich binnen een
aantal resultaatsgebieden:

Daarnaast heb je een flinke portie zelfstandigheid, maar
kan je ook goed samenwerken.

•

Je beschikt over een menswetenschappelijk of sociaal
(-cultureel) diploma of gelijkwaardig door ervaring.
Je kan vlot overweg met de PC, internet, e-mail en de
verschillende MS Office pakketten. Je bent in het bezit
van een rijbewijs B.

•
•

•

•

•

je hebt kennismakingsgesprekken met nieuwe
deelnemers
je volgt individuele vrijetijdstrajecten op en
begeleidt deze
je organiseert en plant een vrijetijdsaanbod voor
(jong)volwassenen met autisme en normale
begaafdheid
je bent verantwoordelijk voor de werking van
spelotheek De Speelvogel (publiekswerking en
projectwerk)
je coacht en ondersteunt vrijwilligers in functie van
de spelotheek en bij het omgaan met mensen met
een extra zorgvraag of beperking
je werkt samen met externe partners

Kennis van het (Zuid-Westvlaamse) vrijetijdslandschap
is een pluspunt, net als ervaring met vrijwilligerswerk.
Werken tijdens de schoolvakanties of avond- en
weekendwerk schrikken je niet af. De speloheek is open
op woensdag- en vrijdagnamiddag tot 18u. Op die
momenten word je verondersteld zeker aanwezig te zijn.

AANBOD & TROEVEN
COMPETENTIES
Jouw basishouding stemt overeen met de visie en
de pijlers van De Stroom: je handelt vanuit een visie
van volwaardig burgerschap en inclusie. Je benadert
iedereen als een uniek individu vanuit een houding van
respect en gelijkwaardigheid.
Je bent een organisatietalent en bent administratief
nauwkeurig. Je kan vrijwilligers motiveren en
enthousiasmeren. Je bent communicatief, enthousiast,
sociaal en vlot in de omgang met cliënten en vrijwilligers.
Je hebt een stipte en correcte houding en neemt je
verantwoordelijkheid bij coördinerende taken. Je bent
flexibel en klantgericht.

 Een boeiende en leerrijke ervaring op een leuke werkplek
met fijne collega’s en een toffe ploeg enthousiaste
vrijwilligers. Je wordt aangestuurd door de coördinator
van De Stroom.
 Voor een zwangerschapsvervanging bieden we een
4/5 contract van 1 september 2022 tot en met 28 februari
2023, met mogelijke tijdelijke verlenging.
 Verloning volgens barema paritair comité 329.01 max.
bachelor (volgens diploma en anciënniteit).

Stuur jouw CV en motivatiebrief met vermelding van de vacature voor 31 juli 2022 via
e-mail naar vicky.decaluwe@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke
aanpak van je kandidatuur. Meer info kan je vinden op www.destroom.be.
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen

Vicky De Caluwé

