Vzw de Rand ondersteunt het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse rand rond Brussel in opdracht van de
Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Onder meer door het beheren van zeven
gemeenschapscentra. Daarom zoeken wij een:

DEELTIJDS STAFMEDEWERKER (m/v) – 3/5de
voor GC de Bosuil in Jezus-Eik
Tijdelijke opdracht tot 30/11/2018 – met kans op verlenging

Dank zij jou…
-

Lopen een aantal gemeenschapsvormende projecten op wieltjes, van programmatie tot
communicatie, en brengen ze veel volk op de been.
Vinden scholen uit Jezus-Eik en omstreken vlot hun weg naar de leuke schoolprogrammatie.
Valt geen enkele partner uit de boot door je continue inzet op netwerking en samenwerking
voor jouw takenpakket.
Weet heel Jezus-Eik en omliggende gemeenten wat er op het programma staat omdat jij
enthousiast promotie voert via Facebook, op de centrumwebsite, met flyers of affiches,…

Wie ben jij?
-

Je bent opgeleid in sociaal-cultureel werk, agogiek of je kan gelijkwaardige ervaring aantonen
(min. 5 jaar in de socio-culturele sector).
Je hebt voeling met socio-cultureel werk en verenigingsleven en je bent vertrouwd met het
werken met vrijwilligers.
Je bent een vlotte communicator en kan je communicatiestijl zowel mondeling als schriftelijk
aanpassen aan het doelpubliek.
Je kan vlot omgaan met een veelheid aan mensen en je bent van nature een trekker.
Je bent een teamspeler, maar je werkt ook graag zelfstandig.
Je bent flexibel en handelt proactief, wanneer nodig ben je stressbestendig.
Je kan plan- en projectmatig werken en respecteert deadlines.
Je werkt vlot met Outlook, Excel, Word, Facebook en andere online toepassingen en kan je
taken elektronisch beheren.
Je bent bereid tot avond- en weekendwerk.

Snel in dienst kunnen treden is een pluspunt.
Wat kan je verwachten?
▫ Een deeltijds bediendencontract van bepaalde duur (tot 30/11/2018 – met kans op verlenging)
▫ Een aangepast loon (op bachelorniveau), aangevuld met extralegale voordelen en een
compensatieregeling voor overwerk
▫ Een boeiende en afwisselende job in een klein team binnen een grotere organisatie
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan ten laatste op 16/03/2018 je motivatiebrief en je C.V. t.a.v. Karolien
Verborgh, coördinator HR via vacature@derand.be, (02/454.86.55).
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