
 
 

Stafmedewerker Competenties (3/5) 

 

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw ondersteunt het vrijwilligerswerk in Vlaanderen met 

campagnes zoals De Week van de Vrijwilliger en Wéldoeners, advies over de Vrijwilligerswet, 

betaalbare digitale tools, de Gratis Vrijwilligersverzekering en verschillende 

samenwerkingsverbanden met media en organisaties.  

Om ons team te versterken zoeken we naar een deeltijdse medewerker (3/5) die een innovatief 

vrijwilligersproject trekt in samenwerking met een uitgebreid netwerk. In 2022 ontwikkelen we een 

gloednieuwe toepassing om een actuele vrijwilligersnood op te lossen. Jouw taak is om dit project 

mee van inhoud te stofferen en om het succevol uit te rollen over heel Vlaanderen. Tijdens het 

sollicitatiegesprek lichten we graag nog een tipje van de sluier.  

Heb jij inzicht in vrijwilligerstaken en -profielen, kan je je snel inwerken op een efficiënte manier en 

maak je graag deel uit van een klein team? Weet jij van aanpakken en neem je graag initiatief om 

andere partijen te betrekken bij dit baanbrekend project? 

We hebben een 3/5de job van bepaalde duur (12 maanden) voor jou in petto. 

 

Liggen deze taken jou? 

▪ Je detecteert functieprofielen en de bijpassende competenties en je schrijft 

deze uit tot aantrekkelijke vacatures; 

▪ Je selecteert basiscompetenties uit bestaande competentieprofielen (vb. 

VDAB); 

▪ Je hebt inzicht in hoe kandidaat vrijwilligers op zoek gaan naar vacatures en 

zich kandidaat stellen; 

▪ Je ontwikkelt een tool om vrijwilligers op een goede manier in te schakelen; 

• Je brengt structuur in een veelheid aan taken van vrijwilligers en werkt een 

logische opbouw uit; 

• Je legt contacten met organisaties uit diverse sectoren; 



 
 
• Je werkt nauw samen met alle 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 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 

 

Bijkomende voorwaarden: 

• Op korte termijn in dienst kunnen treden 

• Bereid zijn te werken in een klein team 

• Een deeltijdse betrekking 

 

Jouw voordelen: 

• Een correct loon volgens barema’s van B1b PC329 

• Je krijgt ondersteuning en opvolging 

• Een prettige werksfeer binnen een klein, licht gestoord, team 

• Snelle indiensttreding 

• Maaltijdcheques 

• Groepsverzekering 



 
 
• Een leerrijke en stimulerende ervaring 

 

Sollicitatieprocedure: 

1. Stuur je cv en motivatie naar eva@vsvw.be t.a.v. Eva Hambach vóór vrijdag 21 januari om 

15.00 uur.  

2. Ben je geselecteerd op basis van je cv en motivatie? Dan nodigen we je uit voor een gesprek 

op dinsdagnamiddag 25 januari. 

3. Het sollicitatiegesprek vindt virtueel of op ons kantoor in de Peperfabriek, Breughelstraat 

31-33, 2018 Antwerpen plaats.  

 

Vragen?  

Contacteer Eva op eva@vsvw.be, met als onderwerp ‘vacature competenties’. 

mailto:eva@vsvw.be

