
 

 

 

DEN HANNEKESNEST zoekt voor de 

KORTE KETENWINKEL te EVERGEM 

een sociale begeleider met ondernemingszin 
(m/v) 

 

KADER 

 

In co-creatie met de buurt heeft OBRA|BAKEN het voormalig kerkgebouw van 

Langerbrugge - Kerkbrugge omgetoverd tot een multifunctioneel, laagdrempelig Buurt'Punt 

DEN HANNEKESNEST. 

 

Het is een plek waar het nuttige -korte keten-initiatief en semi-georganiseerde burenhulp- 

en het gezellige -ontmoeting met bar- samen komen: 

Waar buurtbewoners hun talenten met goesting inzetten, waar passanten van alle leeftijden 

en diverse achtergronden elkaar vrijblijvend en ongedwongen kunnen treffen, waar diverse 

socio-culturele activiteiten plaatsvinden, waar elkeen bijdraagt aan een warme, creatieve 

en actieve buurt. 

 

OBRA|BAKEN ondersteunt die levendige, sociale, inclusieve en duurzame woonkern voor 

de bewoners van Kerkbrugge - Langerbrugge. In het Buurt'Punt met korte keten-winkel 

empoweren wij onze cliënten door samen te doen, samen te ondernemen.  

 

KERNOPDRACHT 

 

Je engageert je tot de spilfiguur van het korte keten-initiatief in het Buurt'Punt. 

Je ontwikkelt je tot sociale ondernemer. 

Je rolt het inclusie-project naar zinvolle dagbesteding & begeleid werk uit. 

Je bouwt mee aan het totale verhaal van Den Hannekesnest. 

 

 

JE OPDRACHT 
 

• Je engageert je tot spilfiguur van het korte keten-initiatief in het Buurt'Punt: 
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o Klanten & bezoekers een fijne winkel-ervaring bezorgen, samen met de  

diverse MMPPS-medewerkers  

o Een vlotte winkelwerking organiseren, zoals producten bestellen en aanvullen,  

kassa- en stockbeheer, leveranciers contacteren, winkelruimte poetsen, … 

o Duurzaam verdelen van lokale producten in het Buurt'Punt, in samenwerking 

met landbouwers, diverse handelaars en leveranciers uit de buurt 

 

• Je ontwikkelt je tot sociale ondernemer: 

o Opstellen van personeelsplanning & -omkadering  

o Hanteren van een duurzame financiële aanpak  

o Werken met een doeltreffend stappenplan om de buurt, leveranciers, klant en 

markt te benaderen 

o Creatief communiceren en aantrekkelijk visualiseren van het bruisend project 

 

• Je rolt het inclusie-project naar zinvolle dagbesteding & werk uit: 

o Uitbouwen van het Buurt’Punt tot een veilige en aangepaste werkplek 

o Inzetten op de groei van de medewerkers volgens principes van werken op 

maat en POP 

 

• Je bouwt mee aan het totale verhaal van Den Hannekesnest: 

o Constructief onderhouden van relaties met buren en deelwerkingen van 

OBRA|BAKEN 

o Coördineren van zaalgebruik/huur door externen 

o Inrichten en net houden van een aangename plek waar mensen elkaar 

ontmoeten of komen afstands-werken 

o Beheren van de bar met terras waar ook vrijwilligers en buurtbewoners bijdragen 

 

WIJ VINDEN DEZE ATTITUDES EN/OF COMPETENTIES BELANGRIJK 

 

• Je beweegt je energiek als locomotief van een ambitieus sociaal-economisch project  

• Je typeert je door een positief mensgerichte en vlotte klantgedreven houding 

• Je hebt affiniteit met het werken met mensen van allerlei pluimage  

• Je werkt graag samen, weet mensen op hun talenten in te zetten  

• Je bent een mensgerichte coach die het resultaat niet uit het oog verliest 

• Je houdt van netwerken, onderhandelen en detecteren van opportuniteiten  

• Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin 

• Je linkt je persoonlijke drijfveren met overtuiging aan ons waardenkompas  

• Je bent IT-vaardig: Instagram, Facebook, Office 365, elektronische kassasystemen, 

audio- en videosystemen, …schuw je niet 

• Je hebt analytisch denkvermogen 
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WIJ WILLEN JE GRAAG ONTMOETEN ALS JE: 
  

• Minimaal deeltijds 28,5 u/week tot 38 u/week kan werken  

• flexibele werkuren tot sluitingsuur 19 uur, soms weekendwerk bij evenementen 

• bereid bent te werken in regio Meetjesland met standplaats Evergem 

 

WIJ BIEDEN JOU: 

 

• Een job met variatie, ruimte tot creëren en jongleren met je talenten  

• Een dynamische en toffe werkomgeving met ruimte om te leren en groeien 

• Een uitdagende job met een verscheidenheid aan taken & opdrachten 

• Een contract onbepaalde duur van 28,5u/week tot 38u/week 

• Een verloning binnen de wettelijke bepalingen van PC 319.01   

• Een kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met auto en fiets 

• Een omniumverzekering voor dienstverplaatsingen met je auto 

• Een laptop en GSM om je job uit te voeren  

 

 

HOE SOLLICITEREN? 
 

Curieus naar ons?  

 

Stuur dan je cv en sollicitatiebrief naar PETRA VANDE VOORDE via  

petra.vandevoorde@obrabakenvzw.be  

 

Je kan solliciteren t.e.m. 22 juli 2022.  

 

Sollicitatiegesprekken zullen doorgaan woensdag 3 augustus 2022. 

 

Check alvast de website van Den Hannekesnest: https://sites.google.com/view/den-

hannekesnest 

 

https://sites.google.com/view/den-hannekesnest
https://sites.google.com/view/den-hannekesnest

