
     
  Stafmedewerker Vorming en Opleiding 

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw ondersteunt het vrijwilligerswerk in 
Vlaanderen, ontwikkelt zelf veel initiatieven, geeft mee gestalte aan de 
uitwerking van het Gecoördineerd Vlaamse Vrijwilligersbeleid, en is partner in 
verschillende samenwerkingsverbanden. 

Om ons team te versterken zoeken we naar een medewerker, die van aanpakken 
weet, inzicht heeft in het werkveld en initiatief kan nemen. Bovendien is het een 
verstandige netwerker die ook beleidsmatig kan denken. 

Wij zoeken iemand die het vrijwilligerswerk kent, zich snel kan inwerken en op 
een efficiënte en loyale manier deel uitmaakt van het kleine team om mee vorm 
te geven aan het Vormingsbeleid voor Vrijwilligers(werk), en zich ook bekommert 
over De Warmste Week. 

We hebben een fulltime betrekking van onbepaalde duur voor jou in petto. 

Liggen deze taken jou? 
Je detecteert ondersteuningsbehoeften van organisaties, lokale besturen 
en initiatieven die met vrijwilligers werken 
Praktische tips geven aan lokale besturen en organisaties waarmee ze de 
Vrijwillige Energie beter kunnen beheersen en kanaliseren; 
De (digitale) workshops en vormingen die jij ontwerpt en begeleidt zijn 
onvergetelijk voor de deelnemers. 
Hands-on teksten en inhoud aanleveren, die antwoord bieden op vragen 
van organisaties en lokale besturen: je ontwikkelt handleidingen en 
instrumenten; 
Het Vrijwilligen in het kader van De Warmste Week in goede banen leiden 
en ondersteunen;  
(Sub)sectoren bij elkaar brengen om een solide vormingsnetwerk voor 
vrijwilligers(werk) op te zetten, met respect voor ieders inbreng 
Een duurzaam Vormingsplan uitwerken en verder concretiseren 
Je werkt straf samen met je collega’s en rapporteert aan de directeur 
… 

Je herkent je in dit profiel? 
je hebt een respectvolle, klantvriendelijke houding naar organisaties, 
lokale besturen en vrijwilligers én iedereen die terecht komt bij het 
steunpunt 
je hebt goede communicatievaardigheden: je bent vlot in de omgang, je 
durft voor een groep spreken 
je voelt je sterk genoeg om zelf ideeën aan te reiken 



je voelt je goed in een klein team waar humor en noeste arbeid dé 
werksfeer definiëren 
je toont dat je inzicht hebt, bij de pinken om een goed idee te laten 
ontwikkelen tot een concreet en realistisch gegeven; 
je werkt nauwkeurig en toont resultaten 
je kan relevante ervaring voorleggen 

Bijkomende voorwaarden: 
Op korte termijn in dienst kunnen treden 
Bereid zijn te werken in een klein team 
Een voltijdse betrekking 

Wij bieden: 
Een correct loon volgens barema’s van PC329 B1b 
Je krijgt ondersteuning en opvolging 
Mogelijkheid om opleiding te volgen om jezelf te vervolmaken 
Een prettige werksfeer binnen een klein, licht gestoord, team 
Snelle indiensttreding 
Maaltijdcheques (na 3 maanden  tewerkstelling) 
Groepsverzekering 
Een leerrijke en stimulerende ervaring 
Een 4/5de tewerkstelling is bespreekbaar 

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om 
het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. 

Ga je de uitdaging aan?  

Kandidaten sturen een C.V. met een degelijke motivatie (enkel per e-mail) aan  
 Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, Eva Hambach 
 eva@vsvw.be  

Je kandidatuur komt uiterlijk toe op dinsdag 4 augustus voor 18.00 uur.  
De eerste selectie gebeurt op basis van de motivatiebrieven en de CV’s. 

De kandidaten krijgen voorafgaandelijk aan het gesprek (dat gaat door op 21 
augustus 2020, maar gebeurt mogelijk digitaal) een opdracht om thuis te 
vervullen.  

Procedure:  
• Selectie op basis van CV en motivatiebrief van de kandidaten (door een 

selectiecomité) 
• Een proef die thuis voorbereid kan worden en die als voorwaarde geldt om 

de volgende ronde te halen 
• Een proef voor het sollicitatiegesprek  
• Het sollicitatiegesprek (45 minuten per kandidaat)  
• De procedure kan in totaal anderhalf uur in beslag nemen. 

Vragen? Contacteer ons per mail eva@vsvw.be, met als onderwerp ‘vacature 
vorming’ 
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