Vacature Eigen Kracht Centrale vzw (EK©)

Wij zoeken een polyvalent teamlid of polyvalente teamleden!
Wij staan open voor eigen krachten!
Onderstaande rollen, binnen EK©, kunnen naargelang talenten en interesses
gecombineerd worden tot een deeltijdse of een voltijdse functie.
Ongeacht rol of rolcombinatie verwachten we van een polyvalent teamlid:
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexibele ingesteldheid.
Zich kunnen verplaatsen voor vergaderingen te Vlaanderen en Brussel.
Opbouwend en respectvol kunnen samenwerken zowel met individuen als
groepen en teams.
Verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor kleine of grotere projecten.
Ervaring met of interesse in het samenwerken met grotere groepen
vrijwilligers.
Bereid zijn tot occasioneel zaterdagwerk.
Kennis van MS Office (Excel, Word, …) is een pluspunt.
Specifieke kennis van en/of ervaring met praktijken van krachtgericht- en
netwerkversterkend- of herstelgericht werken is een meerwaarde.

Rollen, mogelijk opneembaar binnen EK©:
•
•

Deeltijds EK© verantwoordelijke voor regio Limburg.
Deeltijds EK© verantwoordelijke voor regio’s Vlaams-Brabant en
Brussel.
In beide regio’s sta je als regioverantwoordelijke in voor:
- Vrijwilligers: ondersteuning en organisatie lokale kringwerking.
- Professionals: samenwerking met lokale partners en
samenwerkingsverbanden.
- Financiële en planmatige opvolging van bovenstaande
samenwerkingsverbanden.
- Mogelijke nieuwe financiële samenwerkingsverbanden detecteren,
contacten leggen, …
- Bekendmaking in de regio (bij burgers, Jeugdhulpverlening, Huizen van
het Kind, Onderwijs, Sociale Huizen én gemeenten, …)

•

Deeltijds deskundige sociale media & communicatie.
- Uitdenken (ism team en vrijwilligers) van de sociale-media strategie.
- Uitwerken en implementeren van de strategie, rekening houdende met de
EK©-jaardoelen.
- Pluspunten zijn kennis van: Word, Wordpress, Facebook, LinkedIn,
Instagram, Zoom, Teams, (MS Office Google-suite, Norton,)

•

Deeltijds verantwoordelijke samenwerking met BurgersAanZet.
- Met onze partners van BurgersAanZet stellen we onze expertise ter
beschikking aan burgers, lokale besturen, verenigingen en

•

Deeltijds verantwoordelijke samenwerking met Burgers Aanzet.
- Met onze partners van Burgers Aanzet stellen we onze expertise ter
beschikking aan burgers, lokale besturen, verenigingen en
welzijnsorganisaties.
- Mee nadenken over doelen die een bijdrage leveren aan kwaliteit van
leven, welzijn en welbevinden voor iedereen in de samenleving.
- Deze doelen, binnen BAZ, uitwerken en uitvoeren (bv inspiratiesessies,
workshops, …).

Wij bieden:

Aarzal
daninniet
om ons tewaar
contacteren
op hetene-mailadres
• Werk
een organisatie
eigen regie/kracht
samenwerken centraal
staan.
louisevanlooveren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een topteam met toffe collega’s in een boeiende leeromgeving
Een contract van bepaalde duur (met optie onbepaalde duur); voor 19u tot
38u/week.
Aanwerving van zodra je beschikbaar bent.
Afsprakenregeling rond regelmatig thuiswerk.
Verloning volgens bachelor niveau PC 319 incl. maaltijdcheques
Laptop en gsm van het werk.
Kilometervergoeding voor alle dienstopdrachten.
Verdere professionalisering en vorming.
Begeleiding door het dagelijks bestuur.
Administratieve ondersteuning.

Lijkt dit iets voor jou?
• Stuur
én motivatiebrief
naar:
Aarzal
dan vóór
niet 10/10/2022
om ons teCV
contacteren
op het
e-mailadres
mirjambeyers@eigenkrachtcentrale.be.
louisevanlooveren
•
•

We bevestigen je de ontvangst; als je in aanmerking komt voor het verdere
selectieproces dan wordt er op korte termijn een afspraak gemaakt.
We kijken alvast uit naar jouw reactie!

Bijkomende informatie: www.eigenkrachtcentrale.be
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louisevanlooveren
ondersteuningsvraag, samen met die mensen die zij rond de tafel willen. Hoe? Door
het organiseren van Eigen Kracht-conferenties. Een besluitvormingsmodel dat al meer
dan 15 jaar uitgedragen wordt door EK© over heel Vlaanderen & Brussel. Meer dan
180 vrijwilligers zijn opgeleid en beschikbaar om deze conferenties in goede banen te
leiden. Ervaringen tonen aan dat zo’n conferenties vaak tot verrassende en creatieve
oplossingen kunnen leiden. Door deze werkwijze worden verborgen krachten binnen
de context geactiveerd. De personen die om hulp of ondersteuning vragen, behouden
voorts maximaal de regie over hun eigen leven.
In het huidige Welzijnslandschap en de Vlaamse Overheid in het bijzonder is er
groeiende belangstelling voor de mogelijkheden van dit breed inzetbare

besluitvormingsmodel. De vzw EK© is betrokken partner in verschillende
samenwerkingsverbanden en organisaties van jeugd- en gezinsondersteuning die
allen, net als EK©, geloven in de kracht van burgerinitiatieven als mogelijke oplossing
voor situaties en contexten die (zwaar) onder druk staan. In dit plaatje past ons zoeken
nu naar een polyvalent teamlid.
Hoewel we samenwerken met en verantwoordelijk zijn voor een groot aantal
vrijwilligers, is ons team klein (momenteel 1VT en 4 deeltijds). Samenwerking en
communicatie met elkaar is dus cruciaal, inspringen voor elkaar is de regel. In onze
selectieprocedure peilen we naar jouw bagage voor deze opdracht. Die bagage kan
blijken uit je studies, ervaringen in de context van betaald werk, maar ook uit
activiteiten in je persoonlijk leven of als vrijwilliger. Je kan dus ook solliciteren zonder
(recente) werkervaring: voor ons telt je ingesteldheid en maturiteit. We hanteren als
minimale diplomavereiste het niveau van bachelor. De specifieke vakrichting of het
eventuele accent erin is van bijkomstig belang, je motivatie des te meer.
Echter, beschik je niet over dergelijk diploma maar ben je ervan overtuigd dat je
geschikt bent voor deze job: stel je kandidaat.

