
Gezocht: educatief medewerker met een hart voor 
netwerken, vrijwilligerswerk én Brussel  
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel brengt vrijwilligers en organisaties samen, promoot en informeert 
(over) het (Nederlandstalig) vrijwilligerswerk in Brussel en creëert een uitgebreid aanbod ter ondersteuning 
van verenigingen/organisaties en doorverwijzers. De rode draad doorheen onze werking is toegankelijk 
vrijwilligerswerk voor iedereen en bewust kiezen voor een duurzaam vrijwilligersbeleid.  

We zoeken een nieuwe collega met een warm hart voor Brussel, die hier mee zijn/haar/hun schouders wil 
onderzetten! 

 

Taken 

• Je werkt proactief aan de uitbouw van onze werking, met oog voor toegankelijk vrijwilligerswerk 
• Je zorgt ervoor dat ons infopunt goed draait en stuurt ons onthaalteam van vrijwilligers aan 
• Je coacht, begeleidt en vormt vrijwilligerscoördinatoren, zoals vb. tijdens intersectorale 

uitwisselingsmomenten 
• Je organiseert evenementen in functie van het vrijwilligerswerk, zoals vb. onze jaarlijkse 

vrijwilligersmarkt 
• Je werkt actief samen met partnerorganisaties 
• Je initieert nieuwe partnerschappen 
• Je zet het Brussels vrijwilligerswerk op een creatieve manier in de kijker 

 

Profiel 

• Je kan enthousiasmeren en motiveren 
• Je bent pedagogisch en didactisch sterk 
• Netwerken is je 2de natuur 
• Je neemt vlot de leiding 
• Je floreert in een zelfsturend team 
• Je spreekt, begrijpt, leest en schrijft correct Nederlands 
• Je trekt je plan in het Frans en het Engels (onze werking is Nederlandstalig, maar ons 

werkingsgebied is Brussel) 
• Je kan vlot werken met de computer en het Office (365) pakket 
• Je hebt oog voor administratieve verplichtingen 

Pluspunten: 

• Je voelt je thuis in een grootstedelijke context 
• Je kent één of meerdere sectoren: welzijn, onderwijs, cultuur, jeugd, sport, gezondheid, ... 
• Je hebt ervaring met vormingen geven aan groepen 
• Je doet zélf vrijwilligerswerk 
• Je werkt samen met vrijwilligers 
• Je hebt interesse in marketing en communicatie 

 



Aanbod 

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel is een onderdeel van het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg.  Je 
komt terecht in een team met zeer gedreven collega’s. Wij bieden een uitdagende, veelzijdige job waarin je 
eigenaarschap mag opnemen, met veel ruimte voor persoonlijke inbreng én mogelijkheden om vormingen 
en opleiding te volgen i.f.v. professionele ontwikkeling. 

Verder krijg je: 

• Contract van onbepaalde duur voor een jobtijd van min. 60% (te bespreken) 
• Loon volgens barema’s van PC 329 
• Maaltijdcheques 
• Flexibele werkuren en thuiswerk mogelijk 
• Materiaal voor optimaal thuiswerk (laptop, 2de scherm, bureaustoel, …) 

  

Plaats tewerkstelling: Lakensestraat 76/2, 1000 Brussel 

Indiensttreding vanaf 1 juli 2023. Vroegere indiensttreding is bespreekbaar. 

  

Praktisch 

Ben je helemaal enthousiast na het lezen van deze vacature? Wil je deel uitmaken van ons team?  

Solliciteer voor 16/04/2023 

• Mail je motivatie en CV naar vrijwilligerswerk@kenniscentrumwwz.be  voor 16/04/2023 
• Toon je relevante ervaring voor deze functie duidelijk in je CV 
• Na ontvangst van je CV, sturen we je binnen de week een opdracht door 
• Kandidaten die slagen voor de opdracht, nodigen we uit voor een persoonlijk gesprek 
• Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht hun nationaliteit, afkomst, 

leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging en beperking 
• Indiensttreding vanaf 1 juli 2023. Vroegere indiensttreding is bespreekbaar 

  

Vragen?  

Inhoudelijke contactpersoon: Barbara Fruyt | T 02 218 55 16 | vrijwilligerswerk@kenniscentrumwwz.be 

 

 

 

Bekijk onze vacature:  

 

http://www.kenniscentrumwwz.be/kenniscentrum-wwz
mailto:vrijwilligerswerk@kenniscentrumwwz.be
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