Projectmedewerker PILLAR (m/v/x)
Deeltijds - contract bepaalde duur
VIVA-SVV streeft naar gelijke kansen voor alle vrouwen, in alle aspecten van hun dagelijks leven. Als
maatschappijkritische vereniging strijden we voor een hedendaags, solidair en inclusief feminisme
waarin iedereen zich thuis voelt, vrouwen, mannen, rijk, arm, ziek en gezond …
Met activiteiten, acties en campagnes over relaties, seksualiteit en mentaal welzijn, verbindt
VIVA-SVV vrouwen over thema’s uit hun leefwereld. Door hen te verenigen, versterken we hen in
zowel hun dagelijks leven als in hun maatschappelijke positie. We bouwen aan een samenleving
waar alle vrouwen zich goed in hun vel voelen en onbeschaamd zichzelf kunnen zijn.
Met PILLAR gaan we proactief kwetsbare vrouwen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming opsporen en hun mentaal welbevinden bespreekbaar maken. Vrijwilligers gaan aan huis
langs of videobellen en worden een steunpilaar van de deelnemers. De vrijwilligers gaan in gesprek,
verwijzen door en bieden een luisterend oor voor de kwetsbare dames. Ze vormen een brugfunctie
tussen kwetsbare dames en de eerstelijnsdienstverlening. Door samen te werken met partners uit
de eerstelijn willen we concrete hulpvragen die uit de gesprekken voortkomen aanpakken. Het
project kadert binnen het actieplan van Vlaams minister Wouter Beke en de Vlaamse Regering,
namelijk ‘Zorgen voor Morgen’.

Je functie






Als projectmedewerker geef je mee vorm aan het project PILLAR.
Je bent verantwoordelijk voor de coaching van de vrijwilligers binnen het project.
Je coördineert de bezoekmomenten tussen de vrijwilligers en projectdeelnemers.
Je communiceert over de ontwikkelingen binnen het project.
Je wordt ondersteund door de projectcoördinator en collega’s van VIVA-SVV.

Je profiel
 Je bent bij voorkeur in het bezit van een bachelor in een sociale richting of gelijkwaardig door
ervaring in de socioculturele sector.
 Ervaring in het werken met vrijwilligers en/of kwetsbare vrouwen is een pluspunt.
 Je hebt goesting om bij te dragen aan maatschappelijk relevante projecten en je tanden te
zetten in een innovatief project.
 Je bent leergierig, resultaat en kwaliteitsgericht.
 Je staat open voor verandering.
 Je bent klantgericht, besluitvaardig en hebt zin voor initiatief.
 Je bent communicatief en werkt graag in teamverband.
 Je hebt de gepaste vaardigheden om de projectpartners te betrekken.
 Je kan zelfstandig werken, verantwoordelijkheden opnemen en
die tot een goed einde brengen.
 Je spreekt en schrijft vlot Nederlands.
 Je beschikt over een rijbewijs B.

VIVA-SVV is een door de overheid erkende en gesubsidieerde socio-culturele
vereniging. VIVA-SVV heeft zo’n 90 lokale werkingen waar mensen samen komen om
elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, informatie in te winnen of gewoon
gezellig samen te zijn. Samen met honderden vrijwilligers zet VIVA-SVV zich dagelijks
in voor een vrouwvriendelijke samenleving.

Je werkomgeving
Je komt terecht in een creatief en dynamisch team. Verder kan je rekenen op een aangename en
sociale werkomgeving over het Kielpark. We zijn partner van De VoorZorg.
Je tewerkstellingsplaats is Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen.

Ons aanbod






Een uitdagende job met veel afwisseling.
Een bediendecontract van bepaalde duur (1 jaar).
Een deeltijds contract van 18 uren per week. Het uurrooster is afhankelijk van het project en
kan onderling worden overeengekomen.
Een competitief loon volgens het geldende barema PC 329 B1c + extralegale voordelen zoals
maaltijdcheques en tegemoetkoming bij je hospitalisatieverzekering.
Wettelijk vakantiegeld en een eindejaarspremie.

Interesse?
Meer informatie vind je op onze jobsite. Klik hier om te solliciteren.

Selectieprocedure





Solliciteer vóór 24 januari 2021.
Eerste selectie gebeurt op basis van je motivatiebrief en curriculum vitae.
Kandidaten worden eind januari 2021 gecontacteerd.
Indiensttreding: meteen op te starten.

Verdere vragen, meer info over de jobinhoud?
Voor verdere vragen neem je contact op met Jane Lingier.
E jane.lingier@viva-svv.be
T 03 285 43 38
Website: www.viva-svv.be
Facebook: www.facebook.com/vivasvvantwerpen

VIVA-SVV is een door de overheid erkende en gesubsidieerde socio-culturele
vereniging. VIVA-SVV heeft zo’n 90 lokale werkingen waar mensen samen komen om
elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, informatie in te winnen of gewoon
gezellig samen te zijn. Samen met honderden vrijwilligers zet VIVA-SVV zich dagelijks
in voor een vrouwvriendelijke samenleving.

