Projectcoördinator Inloopteam Zuidrand
Babbeldoe Deurne Zuid, Mara Kiel en Koala Hoboken (m/v/x)
Deeltijds contract 28 uren – bepaalde duur
Je functie
Vind je niets leuker dan nieuwe projecten opstarten en nieuwe netwerken ontdekken?
Heb je een hart voor jonge ouders en wil je mensen hun draagkracht via preventieve
opvoedingsondersteuningsmethodieken versterken?
Dan ben jij onze kandidaat.
Je staat in voor de opstart en de coördinatie van 3 verschillende projecten van de preventieve
gezinsondersteuning. Je streeft naar een laagdrempelige werking die overeenstemt met de
noden van de doelgroep.
Je doet dit volgens het eigen inhoudelijke kader, ontwikkeld in samenwerking met de Stad
Antwerpen, Kind&Gezin en de netwerkpartners. Je werkt nauw samen met andere partners in de
Huizen van het Kind van Stad Antwerpen in Deurne Zuid, Kiel en Hoboken. Je realiseert samen de
objectieven van de dienst Preventie en Welzijn, gericht op de doelgroepen en inspelend op de
actuele, maatschappelijke tendensen.
Je taken en verantwoordelijkheden


















Je krijgt een gevarieerd projectportfolio met een langlopend structureel ingebed project en
2 projecten die nog in hun kinderschoenen staan. Jij mag deze samen met de medewerkers
inbedden in de wijken.
Je organiseert de dagdagelijkse werking van Koala Hoboken, Mara Kiel en Babbeldoe Deurne.
Je zorgt voor de opstart, de opvolging van de taakuitvoering, de personeelsbezetting en de
administratie.
Je bent de afgevaardigde in de stuurgroepen over de projecten.
Je ontwikkelt vernieuwende methodieken.
Je coacht, motiveert en evalueert de werknemers.
Je detecteert de opleidingsbehoeften.
Je informeert en rapporteert aan de teamverantwoordelijke Zuidrand.
Je maakt inhoudelijke en financiële jaarrapporten op voor de projecten.
Je beheert de interne projectbudgetten.
Je verwerkt de beleidscijfers van de projecten.
Je detecteert de knelpunten.
Je behandelt de klachten.
Je bouwt en onderhoudt een intern en extern netwerk.
Je zoekt actief naar nieuwe subsidiekanalen.
Je representeert De VoorZorg en Viva SVV vzw tijdens werkoverleggen en vergaderingen met
externe partners, klanten of overheidsinstanties.




Je stelt duidelijke schriftelijke en mondelinge communicatie op.
Je neemt een signaalfunctie op naar organisaties, de lokale en Vlaamse overheid.

Je profiel
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Je hebt minstens een bachelordiploma bij voorkeur in de humane richting of
gezondheidswetenschappen.
Je hebt ervaring in projectwerk.
Je bent een geboren netwerker.
Je bent empathisch en werkt zowel mensgericht als taakgericht.
Je hebt oog voor de talenten en de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.
Je hebt inzicht in empowered werken en cliëntparticipatie.
Je beschikt over het inzicht in opvoedingsondersteuning en opvoedkundige modellen.
Je beschikt over het inzicht in kansarmoede, migratieprocessen, veranderingsprocessen en
uitsluitingsdynamieken.
Je kent de reglementering van Kind&Gezin of kan die verwerven.
Je kent de werking van het stads- of gemeentebestuur of kan die verwerven.
Je beschikt over de professionele kennis van erkennings- en subsidieregels gerelateerd aan
het vakdomein of kan dit verwerven.
Je hebt inzicht in sociale actie en opbouwwerk.
Je bent vertrouwd met impactevaluatie of kan dit verwerven.
Je behoudt het overzicht en bent stressbestendig.
Je bent vertrouwd met Word, Excel, Access en Outlook.

Je werkomgeving
Je komt terecht in een open werksfeer met enthousiaste collega’s.
Je tewerkstellingsplaats ligt in de Elliartstraat in Borgerhout.
Wat krijg je in ruil?
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Werken in een organisatie met een breed maatschappelijk engagement.
Een deeltijds contract van 28 uur, je werkt op maandag, dinsdag, woensdagvoormiddag en
donderdag.
Ons glijdend uurrooster zorgt voor een evenwicht tussen werk en vrije tijd.
Je kan op geregelde tijdstippen van thuis uit werken.
De mogelijkheid tot bijscholing en vorming.
Startdatum: zo snel mogelijk.
Een contract van bepaalde duur tot en met 31 december 2022, verlenging is mogelijk.
Een competitief loon volgens het geldend barema in het paritair comité 331 (B1b) en
extralegale voordelen.

Heb je er zin in?
Op zoek naar een boeiende uitdaging? Aarzel dan niet!
Meer informatie vind je op onze jobsite. Klik hier om te solliciteren.
Een eerste selectie gebeurt op basis van je cv en motivatiebrief.
De selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 5 augustus 2021.

