VACATURE PROJECTMEDEWERKER PRESENT
Present is op zoek naar een dynamische kracht met een hart voor vrijwilligerswerk. Je versterkt ons team
in onze zoektocht naar nieuwe vormen van vrijwilligerswerk in de zorg. Je bent de trekker om deze
projecten uit te werken van scratch tot start, in nauwe samenwerking met je collega’s en onze
vrijwilligersgroepen. Je wordt daarbij aangestuurd door de coördinator.
Wie is Present?
Present vzw ondersteunt vrijwilligerswerk in zorg- en welzijnsvoorzieningen, vooral woonzorgcentra,
algemene en psychiatrische ziekenhuizen en voorzieningen voor personen met een beperking.
Vrijwilligerswerk is onze passie en dit ondersteunen is ons werk. Wij zorgen voor vorming en begeleiding,
verzekering, administratieve opvolging, een tijdschrift en ontmoetingen voor vrijwilligers.
Present vertrekt daarbij vanuit een christelijke identiteit die de zorgvrager centraal stelt en die tegelijk
respect uitstraalt voor alle levensovertuigingen.
Vernieuwingstraject
De voorbije twee jaar heeft Present zich ondergedompeld in een vernieuwingstraject. Als organisatie
willen we namelijk dichtbij de vrijwilliger staan en weten wat er leeft om hen zo goed mogelijk te
ondersteunen. Ook het afstemmen van het aanbod van de vrijwilligers op de noden van de zorgvragers is
voor ons van groot belang. Na het onderzoek is het moment aangebroken om tot actie over te gaan en de
resultaten om te zetten in concrete projecten. Om dit op te nemen zijn we op korte termijn op zoek naar
een projectmedewerker.
Voornaamste taken





Je start een nieuw project rond vraaggestuurd vrijwilligerswerk waarbij de wensen van bewoners
in zorgvoorzieningen vervuld worden door vrijwilligers
Je hervormt het jongerenluik van Present (Joka) zodat jongeren de weg vinden naar
vrijwilligerswerk in de zorg
Je verzamelt voorbeelden van vrijwillige inzet in de zorg zodat Present een inspiratiebron kan
worden
Je werkt mee op beleidsniveau en verdedigt de belangen van onze vrijwilligers

Profiel








Je hebt een minimum niveau bachelor of gelijkwaardig door ervaring
Je kan je vinden in de basiswaarden van de organisatie en je gelooft in de grote meerwaarde van
vrijwilligerswerk in de zorg
Je bent een ideeënmens en loopt warm van nieuwe pistes die je mag verkennen, nieuwe
projecten van A tot Z uitwerken is je ding en het lukt je om anderen daarin mee te trekken
Je maakt makkelijk connectie met jongeren en straalt enthousiasme uit
Je bent ordelijk, georganiseerd en je kan zelfstandig werken
Je bent creatief, gedreven en hulpvaardig
Je kan zelfstandig werken, maar bent een echte teamspeler



Je bent bereid tot avond- en weekendwerk, af en toe wat administratief en praktisch werk en je
beschikt over een rijbewijs B

Aanbod
Het gaat om:










Contract 4/5e
Een tijdelijk contract van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging
Indiensttreding: 1 oktober 2019
Een gevarieerde job met zinvol engagement
Een passend loon en maaltijdcheques
Compensatie van avond- en weekendwerk
Volledige terugbetaling van woon-en werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding
Een aangename werksfeer in een klein en dynamisch team (5 medewerkers)
Kans op bijscholing

Praktisch
Stuur je CV en motivatiebrief per mail naar Jolien Jaspers, jolien.jaspers@presentweb.be vóór 8 augustus
2019. Indien je geselecteerd bent, krijg je op 14 augustus een schriftelijke opdracht doorgemaild
waarvoor je 2u de tijd krijgt. Nadien verneem je of je kan deelnemen aan het sollicitatiegesprek op 26
augustus.
Contact
Present vzw
Liefdadigheidstraat, 39
1012 Brussel
02 248 10 42
www.presentweb.be

