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Vacature sectorcoördinator
Jeugdhulp en Gezinsondersteuning en Kinderopvang

Het Vlaams Welzijnsverbond verenigt als werkgevers- en ledenorganisatie meer dan 750 initiatiefnemers in Vlaanderen
en Brussel uit o.a. de jeugdhulp en gezinsondersteuning, de ondersteuning van personen met een handicap, de
kinderopvang en het vrijwilligerswerk. Wij bieden advies en gespecialiseerde dienstverlening aan onze leden en
behartigen hun belangen bij de overheid. Werken aan het welzijn van mensen is de kerndoelstelling.

Wij zijn op zoek naar een
sectorcoördinator Jeugdhulp en Gezinsondersteuning en Kinderopvang
die gepassioneerd is door het welzijnsbeleid.
Functie & resultaatsgebieden
 Je volgt het welzijnsbeleid op de voet op en in het bijzonder de sectoren Jeugdhulp en
Gezinsondersteuning en Kinderopvang.
 Je coördineert de interne en externe werking van de sector Jeugdhulp en Gezinsondersteuning en de
sector Kinderopvang.
 Je bent het aanspreekpunt voor de leden, je werkt goed met hen samen en wordt voor hen een
vertrouwensfiguur.
 Je werkt samen met je team en met de leden aan beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk.
 Je vertegenwoordigt de sector in tal van interne overleg- en adviesorganen (raad van bestuur, sectoraal
directiecomité, diverse commissies) en externe overleg- en adviesorganen (Vlaamse Raad, overleg met
kabinetten en administratie …).
 Je maakt deel uit van het managementteam en rapporteert aan de algemeen directeur.
Profiel









Je kent de welzijnssectoren en de sectoren Jeugdhulp en Gezinsondersteuning en Kinderopvang in het
bijzonder.
Je hebt een masterdiploma (of gelijkwaardig door ervaring).
Je kan je vlot inwerken in dossiers.
Je kan zelfstandig werken en tevens vlot in team samenwerken.
Je kan het team coachen en aansturen.
Je bent heel communicatief (zowel verbaal als schriftelijk).
Je bent een vlotte netwerker.
Je bent stressbestendig.

Wij bieden
Het Vlaams Welzijnsverbond biedt je een uitdagende functie met verantwoordelijkheid. Je maakt deel uit van
een enthousiaste medewerkersploeg. We bieden je een contract van onbepaalde duur en een marktconform
verloningspakket met extralegale voordelen. Er is de mogelijkheid tot telewerk. De kantoren van het Vlaams
Welzijnsverbond bevinden zich op wandelafstand van het station Brussel-Centraal.

Interesse en solliciteren
Ben jij de sectorcoördinator die wij zoeken? Stuur dan vóór 30 januari je cv en motivatiebrief naar
vacature@vlaamswelzijnsverbond.be t.a.v. de heer Hendrik Delaruelle, algemeen directeur.
Voor bijkomende informatie over deze vacature kan je terecht bij de algemeen directeur (0474 84 01 87).

Het Vlaams Welzijnsverbond voert een gelijkekansenbeleid.
Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele
geaardheid, religie, handicap of nationaliteit …

