Steunpunt Welzijn vzw

Functie-omschrijving en profiel
medewerker sociale economie
Vlaamse Ardennen
Tewerkstellingsplaats en aanvang van de tewerkstelling
9700 Oudenaarde: Meerspoort 30.
Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur – voltijds.
Aanvang: zo snel mogelijk

Steunpunt Welzijn vzw
Mensen sterker maken staat bij Steunpunt Welzijn vzw voorop. Onze hefbomen zijn de sociale
economie, werk- en zorgtrajecten en vrijwilligerswerk. Door dienstverleningen uit te bouwen voor
verenigingen, organisaties, lokale handel… creëren we een sociale meerwaarde.
In dit geheel is onze fietskoerierdienst Snel&Wel (erkend als lokale diensteneconomie) zeer
belangrijk. Met twee vestigingen (Aalst en Oudenaarde) bestrijken we heel Zuid-Oost-Vlaanderen.
Momenteel bereiden we ook een deelplatform voor: ‘Helpende Handjes’ (erkend als project
van LEADER Vlaamse Ardennen).
‘Sociale activering’ heeft voor ons een dubbele betekenis: mensen die het nodig hebben
ondersteunen we in hun traject naar volwaardige sociale integratie en daarnaast nemen we ook
initiatieven gericht op een meer solidaire samenleving.
Door onze werking en decretaal kader is Steunpunt Welzijn vzw een sociale onderneming. De
maatschappelijke functies worden deels gesubsidieerd, deels bekostigd vanuit zelffinanciering.
Onze organisatie stelt een 20-tal werknemers tewerk. Er is een uitgebreid netwerk van
stakeholders en samenwerkingen.

Takenpakket
Als medewerker sociale economie treed je toe tot een team van (momenteel) 4
professionele sociale werkers Samen staan we in voor kwaliteitsvolle dienstverleningen via
sociale economie en/of vrijwilligers. Binnen het team zijn er specifieke taakdomeinen maar
worden ook collectieve verantwoordelijkheden toegewezen.
Als medewerker ‘sociale economie’ met standplaats Oudenaarde bouw jij de
dienstverleningen verder uit en creëer je persoonlijke ontwikkelingskansen voor de sociale
doelgroepen. Je gaat voluit voor de sociale fietskoerierdienst Snel&Wel (afdeling Vlaamse
Ardennen) en bent ook nauw betrokken bij de oprichting van het deelplatform ‘Helpende
Handjes’.
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Je krijgt een boeiend en gevarieerd takenpakket dat zich uitstrekt over drie segmenten:
- individuele trajectbegeleiding van doelgroepmedewerkers;
- organisatie-taken (coördinatie, planning, werkafspraken, overleg, klantcontacten…);
- beleidsondersteunend werk (rapporteringen, dossieropvolging,
medewerking aan projectontwikkelingen…

Plaats in de organisatie
Binnen het team van omkaderingsmedewerkers
Omkaderingsfunctie t.a.v. de doelgroeppersoneelsleden (inzonderheid de diensten Snel&Wel in
Vlaamse Ardennen).
Aansturing en communicatielijn: de algemene coördinator

Profiel
Lees enkel verder als:
1. Een ‘sociale onderneming’-werkomgeving echt je ding is: je houdt van de uitdagingen op deze
doorsnede tussen economie en sociaal werk. Je kan het aan: de onzekerheden, soms onverwachte
moeilijkheden en deadlines,… Je kan werken met de doelgroep van sociaal achtergestelde personen,
hen coachen en samen mooie resultaten halen.
2. Je ziet de combinatie van ‘sociaal werker’ in de praktijk met ‘beleidsondersteunend werk’ heel
goed zitten. Je hebt talent om nieuwe initiatieven op de rails te zetten, die mensen in beweging
brengen en de organisatie versterken.
Hieronder volgen profielkenmerken, die noodzakelijk zijn voor de functie:
Vaardigheden
Je neemt initiatief, je bent creatief
Je bent empathisch ingesteld Je kan een visie ontwikkelen
Je bent een organisatietalent
Je kan agogisch werken met groepen.
Je kan projectmatig werken, dossiers opstellen en opvolgen.
Je kan beleidsgericht werken.
Je hebt goede analyse- en synthesevaardigheden.
Je hebt goede communicatieve en redactionele vaardigheden.
Je gelooft in de kracht van sociale integratie, sociale netwerken en
vrijwilligerswerk.
Je kan relativeren en kan onverwachte ontwikkelingen of problemen de baas.
Je kan in team werken en kan zelfstandig werken.
‘Werken met mensen’ is je ding: je enthousiasme werkt aanstekelijk, je motiveert mensen en
brengt hen in beweging.
Je bent correct en zorgzaam, dit zowel in de omgang met mensen, de inhoudelijke
werkprocessen als de administratieve verwerking van gegevens.
-
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Kennis en inzicht
Je bent op de hoogte van de sectoriële ontwikkelingen inzake arbeidstrajecten, sociale economie,
lokale diensteneconomie, tijdelijke werkervaring, leren/werken,…
Je hebt een duidelijke visie op emancipatorisch werken, empowerment van kansengroepen,
sociale integratie.
Je hebt inzicht in multiprobleemsituaties, groepsdynamiek, persoonlijke groeiprocessen.
Je kan bij de uitoefening van je taken goed gebruik maken van PC, office software, Internet.
-

Inhoudelijke betrokkenheid
Je gelooft in persoonlijke groeimogelijkheden bij mensen en de kracht van de sociale
omgeving.
Je staat positief tegenover vrijwilligerswerk.
Flexibiliteit
Je kan zelfstandig werken, bent stressbestendig, kan meerdere projecten en dossiers gelijktijdig
opvolgen.
Avondvergaderingen en weekendbijeenkomsten zijn mogelijk.
Je hebt een wagen die kan gebruikt worden voor verplaatsingen tijdens de werkuren
(terugbetaling van reiskosten).
Opleiding
Menswetenschappelijke richting (prof. / ac. bachelor of master).
Ervaring
We rekenen op minstens 5 jaar ervaring met trajectbegeleiding, arbeidszorg, coördinatieopdrachten, werken met kansengroepen en vrijwilligers.

Kandidaatsstellingen
Interesse? Solliciteer meteen. Spoedige indiensttreding (gewenste aanvangsdatum begin
februari)
Uitsluitend via e-mail steunpunt@welzijn.net– met in de ontwerpregel
‘sollicitatie medewerker sociale economie’
De kandidaatsstelling omvat: sollicitatiebrief, CV, aangetoonde ervaring,
bijlagen die de competenties illustreren. Ben je momenteel werkloos of in opzegperiode,
vermeld dit uitdrukkelijk.
Je sollicitatiebrief is gericht aan: Peter Dauwe, afgevaardigd bestuurder
Steunpunt Welzijn, Wellekensstraat 45, 9300 Aalst

Bijkomende inlichtingen
Voor eventuele vragen kan je terecht via steunpunt@welzijn.net
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