Sociaal Winkelpunt vzw zoekt
Stafmedewerker Vrijwilligersbeheer
Sociaal Winkelpunt vzw bestrijdt armoede vanuit een emancipatorische visie en aanpak. Dit doet ze
door een netwerk van sociale kruideniers en/of solidaire buurtwinkels op een professionele manier
uit te bouwen en te ondersteunen. Hierbij wordt winkelen gekoppeld aan ontmoeting voor mensen
in armoede en kwetsbare groepen. De ontmoetingsruimte is de ideale vindplaats om hen toe te
leiden naar nieuwe sociale netwerken. Belangrijke deelaspecten zijn sociale tewerkstelling en
armoedebestrijding. Participatie, solidariteit, empowerment en sociale inclusie staan centraal. Zo
wordt het welzijn van mensen in armoede verhoogd. Momenteel ondersteunt de vzw zeven sociale
winkelpunten in de provincie Antwerpen en wordt de opstart voorbereid van nieuwe locaties.
Voor onze werking zoeken wij een dynamische en sociaal geëngageerde Stafmedewerker
Vrijwilligersbeheer. Het ondersteunen en coachen van vrijwilligers en het uitvoeren van projecten
rond kansengroepen zijn je kernopdrachten.
Jouw functie
 Je ondersteunt actief de vrijwilligers van de sociale kruideniers. Je bent eerste aanspreekpunt
en zorgt voor de begeleiding, coaching en vorming van de vrijwilligers. Je begeleidt doelgroep
medewerkers en werft nieuwe vrijwilligers aan
 Je organiseert overleg en uitwisseling in een breed netwerk van lokale en bovenlokale
partnerorganisaties, waaronder lokale besturen, sociale diensten, leveranciers, organisaties
in armoedebestrijding, sociale economie, …
 Je bent een bruggenbouwer en zorgt voor de uitbouw van de sociale kruideniers als een
sociale hub waar klanten worden toegeleid naar nieuwe sociale netwerken
 Je verzorgt mee de interne en externe communicatie
 Je werkt aan sociaal innovatieve projecten en subsidiedossiers
 Je bent de rechterhand van de coördinator
Gewenst profiel
 Je bent een procesbegeleider met een positieve ingesteldheid, die mensen kan
enthousiasmeren en ondersteunen
 Je werkt graag samen met vrijwilligers aan maatschappelijke uitdagingen
 Je bent pragmatisch en bereid om de handen uit de mouwen te steken
 Je bent een goede organisator en werkt planmatig en gestructureerd
 Je bent stressbestendig, flexibel, empathisch en ondernemend
 Je kunt helder communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, en bent vertrouwd met
sociale media
 Je kan autonoom werken, maar bent tegelijk ook een teamspeler
 Je hebt een kritische en analytische geest
 Avondwerk schrikt je niet af

Voorwaarden
 Je hebt een diploma Maatschappelijk Werk, bij voorkeur optie Sociaal Werk, of Humane
Wetenschappen niveau bachelor of master, of gelijkwaardig door ervaring
 Ervaring in het werken met groepen en met vrijwilligers is aanbevolen
 Je hebt affiniteit met de armoedeproblematiek en wil je inzetten voor mensen in armoede
 Je beschikt over goede computervaardigheden en kennis van Office (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook)
 Je hebt een rijbewijs B
Wij bieden
 Een voltijds contract van onbepaalde duur (deeltijds mogelijk)
 Een aantrekkelijk loon volgens Paritair Comité 329 en extralegale voordelen waaronder
maaltijdcheques, een fietsvergoeding en hospitalisatieverzekering
 Een boeiende en gevarieerde job in regio Antwerpen (hoofdzetel Nationalestraat 111, 2000
Antwerpen)
 Een aangename werksfeer
Selectieprocedure
 Stuur je CV met motivatiebrief voor 7 december 2020 naar Sociaal Winkelpunt vzw t.a.v. Sus
Schrauwen, bij voorkeur via e-mail naar info@sociaalwinkelpunt.be
 Selectiegesprekken voorzien in december 2020
 Voor meer informatie kan je contact opnemen met Catherine Evrard, coördinator, tel. 03 220
12 18, of een kijkje nemen op www.sociaalwinkelpunt.be en de Facebook pagina van Sociaal
Winkelpunt
Sociaal Winkelpunt vzw wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen.
Wij moedigen kandidaten aan te solliciteren ongeacht gender, afkomst of beperking.

