
Het Vlaams Welzijnsverbond
Het Vlaams Welzijnsverbond verenigt als werkgevers- en ledenorganisatie meer dan 750
initiatiefnemers in Vlaanderen en Brussel uit o.a. de jeugdhulp, gezinsondersteuning, ondersteuning
van personen met een handicap, kinderopvang en 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.

Werft een VOLTIJDS STAFMEDEWERKER aan met tweeledige functie invulling:

 TWEELEDIGE FUNCTIE

- STAFMEDEWERKER Sector Ondersteuning van personen met een handicap (0,5 VTE)

Als stafmedewerker voor de sector ondersteuning van personen met een handicap versterk
je het team. Je volgt de ontwikkelingen in de sector op de voet en werkt samen met de leden
en je collega’s aan het beleid in de sector.

- STAFMEDEWERKER Welzijnsgericht Ondernemen (0,5 VTE)

Als stafmedeweker welzijnsgericht ondernemen werk je samen met de leden van alle
sectoren van het Vlaams Welzijnsverbond diverse modellen uit om de zorg/ondersteuning
anders te organiseren. Je ondersteunt de leden om de diverse maatschappelijke uitdagingen
te onderkennen en daarop gepaste antwoorden te formuleren.

 PROFIEL

- Je hebt door ervaring de doelgroep en de sector ondersteuning voor personen met een
handicap door en door leren kennen en hebt affiniteit met de andere sectoren van het
Vlaams Welzijnsverbond

- Je hebt een brede kijk op het welzijnslandschap en haar uitdagingen
- Je hebt een eigentijdse visie op innovatief ondernemerschap en kan die vertalen naar de

welzijnssector
- Je kan vlot samenwerken en bent communicatief
- Je kan zelfstandig werken en beleidsmatig, strategisch denken
- Je hebt een masteropleiding genoten of gelijk door ervaring

Wij bieden
Het Vlaams Welzijnsverbond biedt je een uitdagende functie met verantwoordelijkheid binnen een

boeiende sector. Daarnaast bieden we een contract van onbepaalde duur en een marktconform

verloningspakket met extralegale voordelen.

Interesse en solliciteren
Zend je cv en motivatiebrief naar vacature@vlaamswelzijnsverbond.be vóór 5 februari 2016.
Voor bijkomende informatie over deze vacature kan je terecht op 0474 84 01 87 (Hendrik Delaruelle,
directeur). In de sollicitatieprocedure is tevens een assessment voorzien.
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