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Regiomedewerker Brabant
Vief in ELSENE

" Online sinds 16 jun. 2021 - gewijzigd sinds 1 aug. 2021 - Vaste Job

# Bewaar

Functieomschrijving
Vief is een sociaal-culturele vereniging van en voor ouderen. Voor onze werking in
Vlaams-Brabant zoeken wij een gedreven medewerker.

Je verzekert het sociaal-culturele ledenaanbod in de provincie Vlaams-Brabant
door het begeleiden van de programmering in de lokale afdelingen en door het
organiseren van bovenlokale ledenactiviteiten.

Je verzorgt de promotie en de bekendmaking van onze activiteiten en
initiatieven.

Je organiseert kadervorming voor onze vrijwilligers op provinciaal en lokaal
niveau en ondersteunt en werkt mee aan de uitbouw van een
vrijwilligersbeleid.

Je begeleidt en stimuleert afdelingen en groepen en neemt initiatieven om
nieuwe afdelingen op te richten.

Je helpt mee bij het ontwikkelen van landelijke werkthema’s en vertaalt ze in
een lokaal en bovenlokaal activiteitenaanbod.

Je werkt mee aan landelijke activiteiten, initiatieven en publicaties, neemt deel
aan de stafvergaderingen en volgt mee de landelijke werkgroepen op.

Je stelt een jaarplanning en verslag op en zorgt ervoor dat de plaatsgevonden
activiteiten ingevoerd worden in het landelijke registratiesysteem.

Profiel
Je beschikt over een Bachelordiploma van een sociale of educatieve richting.

Je bent sociaal geëngageerd, je voelt je thuis in de sociaal-culturele sector en
hebt feeling met de doelgroep senioren.

Je bent sociaal vaardig, je kan je goed mondeling en schriftelijk uitdrukken en
kan voor een publiek spreken.

Je hebt ervaring met het ontwikkelen en geven van vorming en educatieve
programma's.

Je bent klantgericht, flexibel, ordelijk en stipt, initiatiefvol en stressbestendig.

Vereiste studies

Prof. bach.: Studiegebied

Sociaal-agogisch werk

Prof. bach.: Studiegebied

Onderwijs

Werkervaring

Geen ervaring

Talenkennis

Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs

B

Contract

Vaste Job

Contract van onbepaalde

duur

Deeltijds - 28 uren per

week, te presteren in 4

dagen

Dagwerk

Plaats tewerkstelling

Brussel



Je kan zelfstandig werken en binnen een team.

Je kan je vinden in de missie van Vief, inclusief de liberale en mutualistische
grondslag van de vereniging.

Je beheerst de courante computertoepassingen (tekstverwerking, rekenbladen,
presentaties, e- mail, ...)

Je hebt geen “negen tot vijf”- mentaliteit en bent bereid occasioneel avond- of
weekendwerk te presteren.

Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.

Jobgerelateerde competenties
De socioculturele ontwikkeling bepalen of helpen bepalen en acties opzetten
met groepen, organisaties, …

Socioculturele activiteiten, processen en projecten opstarten en opvolgen

De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en
analyserenEen vooruitgangstraject voorstellen

Socioculturele activiteit, proces en project uitwerken volgens de visie van de
organisatie of het (lokale) beleid

Communiceren over de werking van de organisatieDe socioculturele activiteiten
voorstellen aan de doelgroep

Vrijwilligers ondersteunen

Persoonsgebonden competenties
Regels en afspraken nakomen

Plannen (= ordenen)

Contactvaardig zijn

Zelfstandig werken

Creatief denken (Inventiviteit)

Aanbod
Een contract van onbepaalde duur voor een deeltijds arbeidsovereenkomst

Een loon in verhouding tot barema’s van pc 329 (sociaal-culturele sector).

Maaltijdcheques

Groepsverzekering

Een 13de maand

Voordelige hospitalisatieverzekering

Plaats tewerkstelling
Brussel 
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om te ontdekken hoe goed deze job bij je past
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Waar en hoe solliciteren?

Geïnteresseerde kandidaten worden verzocht per e-mail een motivatiebrief en cv te sturen naar Frederik Fluyt, directeur Vief vzw.

Via e-mail: frederik.fluyt@vief.be (mailto:frederik.fluyt@vief.be) Contact: Frederik Fluyt

https://werkgevers.vdab.be/login?url=/embed/vindeenjob/vacatures/62624282?preview=true&context=klikMatchingRapport
https://werkgevers.vdab.be/login?url=/embed/vindeenjob/vacatures/62624282?preview=true&context=klikMatchingRapport
mailto:frederik.fluyt@vief.be


Mogelijk ook interessant

VDAB-vacaturenummer: 62624282

Online sinds: 2021-06-16

Deze functie staat open voor iedereen.

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.

Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB. ()
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Coördinerend
medewerker
Herstelacademie
(halftijds)
Laatst gewijzigd op 20 augustus

2021

(/vindeenjob/vacatures/62
759097/coordinerend-
medewerker-
herstelacademie-halftijds?
source=lookalikeVacature&
medium=vacaturedashboar
d)

Vaste Job in ASSE 
Voor AHASVERUS

Jeugdhuisonderst
euner/ster (1/2
VTE) /X
Laatst gewijzigd op 9 september

2021

(/vindeenjob/vacatures/63
052733/jeugdhuisonderste
uner-ster-1-2-vte-x?
source=lookalikeVacature&
medium=vacaturedashboar
d)

Vaste Job in Brussel 
Voor ACTIRIS

Intern
beleidsmedewerke
r
Laatst gewijzigd op 8 september

2021

(/vindeenjob/vacatures/63
046753/intern-
beleidsmedewerker?
source=lookalikeVacature&
medium=vacaturedashboar
d)

Vaste Job in SCHAARBEEK 
Voor KSA Nationaal vzw

vormingswerkers
Arktos Brussel-
Halle-Vilvoorde
Laatst gewijzigd op 27 augustus

2021

(/vindeenjob/vacatures/62
978720/vormingswerkers-
arktos-brussel-halle-
vilvoorde?
source=lookalikeVacature&
medium=vacaturedashboar
d)

Vaste Job in 
Voor 
COORDINATIEDIENST
VLAANDEREN
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