Coach voor vrijwilligers
in een maatschappelijke kwetsbare positie
19u/week

KADER
In overeenkomst met Stad Gent (1/1/2020 – 31/12/2025), nemen wij specifiek
begeleidingen van vrijwilligers in een maatschappelijke kwetsbare positie op. Samen gaan
we op zoek naar haalbaar en zinvol vrijwilligerswerk, vanuit mogelijkheden en talenten.
Onze visie en krachtgerichte houding maakt ons uniek, net als onze bijzondere aandacht
voor mens & maatwerk op de werkplek. Bij OBRA|BAKEN geloven we namelijk in een
omgeving waar elk zijn plek heeft en kan innemen.

KERNOPDRACHT




Begeleiden van kwetsbare mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk
Bouwen aan een netwerk van vzw-gastorganisaties om deze vrijwilligers in te zetten
Ondersteunen van vrijwilliger en organisatie in administratie en vlot samenwerken

JE OPDRACHT


Begeleiden van kwetsbare mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk
o Contactpersoon en aanspreekpunt voor de gemotiveerde vrijwilliger
o Luisteren en informeren tijdens een kennismakingsgesprek naar de vraag en
mogelijkheden van de kandidaat-vrijwilliger
o Helpen zoeken naar en solliciteren voor passend werk in een geschikte vzworganisatie, regio Gent.
o Faciliteren van betekenisvolle succesbeleving bij de vrijwilliger en de
organisatie in dit vrijwilligerswerk



Bouwen aan een netwerk van vzw-gastorganisaties om vrijwilligers in te zetten
o Verder uitbouwen van een netwerk en opbouwen van sterke band met vzw’s in
de regio
o De organisatie ter plaatse bezoeken en screenen op kwalitatieve criteria
bepalend voor een uitnodigende werkplek
o Contactpersoon en aanspreekpunt voor de bereidwillige vzw-organisatie
o Inzicht, houvast en begeleiding op de werkplek bieden in omgaan met
kwetsbare vrijwilligers

Indien nodig, tijdelijke ondersteuning op de werkplek bieden om een betere
match en context voor de organisatie en vrijwilliger te bereiken
Ondersteunen van vrijwilliger en organisatie in administratie en vlot samenwerken
o Onderzoeken van de wettelijke mogelijkheden & beperkingen in het
combineren van vrijwilligerswerk met uitkeringen voor ziekte of invaliditeit,
statuut van gepensioneerd of werkend, werkzoekend,…
o Deskundige administratieve bijstand bieden bv. over wetgeving op
vrijwilligerswerk door vragen zelf af te handelen of door te verwijzen
o Opvolgings-, coachings- en evaluatiegesprekken voeren
o Bemiddelen bij moeilijke omstandigheden en indien nodig of belangrijk,
doorverwijzen naar partnerorganisaties
o



WIJ VINDEN DEZE ATTITUDES EN/OF COMPETENTIES BELANGRIJK










Je typeert je door een vlotte, positieve, dynamische mensgerichte houding
Je houdt van netwerken, verbinden en ontdekken van mogelijkheden
Je hebt affiniteit met kwetsbare mensen of bent ervaringsdeskundige
Je bent getalenteerd in coachende communicatievaardigheden
Je werkt betrouwbaar, nauwgezet, georganiseerd en kwaliteitsbewust
Je linkt je persoonlijke drijfveren met overtuiging aan ons waardenkompas
Je kan uitstekend werken met informaticatoepassingen, zoals Office 365, Word, Excel

WIJ WILLEN JE GRAAG ONTMOETEN ALS JE:
•
•
•
•
•

Deeltijds, 19u/week wil werken
Met flexibiliteit kan werken en bereikbaar bent tussen 9u en 17u
Op korte termijn in dienst kan treden,
Beschikt over een rijbewijs B en een wagen
Bereid bent te werken in regio Gent

WIJ BIEDEN JOU:
•
•
•
•
•
•

Een job met variatie, uitdaging, teamwerk en jongleren met je talenten
Een dynamische en toffe werkomgeving om te groeien en ontwikkelen
Een contract onbepaalde duur
Een verloning volgens wettelijke bepalingen van PC 319.01
Een kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met auto en fiets.
Een omniumverzekering voor dienstverplaatsingen met je auto.

Pagina 2

•

Een laptop en GSM om je job uit te voeren

HOE SOLLICITEREN?
Curieus naar ons?
Stuur dan je cv en motivatiebrief naar petra.vandevoorde@obrabaken.be
Je kan solliciteren t.e.m. 06 november 2022 en de sollicitatiegesprekken zullen doorgaan
op 10 november 2022.
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