
Coördinator - Vrijwilligerscoach (voltijds) 

 

De Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw, een Gentse vereniging waar armen het 
woord nemen, zoekt een coördinator-vrijwilligerscoach. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

§ Je neemt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het beleidskader van de beweging, de 
functionele organisatie en de opbouw van het personeelskader. 

§ Je ondersteunt en versterkt het vrijwilligerskader van de beweging. Als eindverantwoordelijke 
draag je zorg voor de rekrutering, aansturing en coaching van vrijwilligers voor diverse taken in de 
organisatie. 

§ Je werkt mee aan de verdere opbouw van een Gents netwerk van verenigingen waar armen het 
woord nemen en andere middenveldactoren in functie van de participatie en de belangen van men-
sen in armoede. 

§ Je verzorgt mee de contacten met het stadsbestuur en sociale voorzieningen en diensten. 
§ Je voert deze taken uit in nauwe samenwerking met het dagelijks bestuur van de vereniging. 

 

Profiel 

§ Je hebt een goed inzicht in de structurele mechanismen van armoede en sociale ongelijkheid, 
achterstelling en uitsluiting. 

§ Je bent vertrouwd met de werking van het lokale beleidsniveau en met de sociale kaart. 
§ Je draagt ethisch handelen hoog in het vaandel. 
§ Je beschikt over een basiskennis van financieel beheer van een vzw (begroting, jaarrekening en 

balans).  
§ Je bent sterk in organisatie en planning en hebt minstens drie jaar leidinggevende ervaring in een 

organisatie.  
§ Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk.  
§ Je hebt een diploma sociaal hoger onderwijs (bachelor of master), rijbewijs B en affiniteit met de 

sociale sector.  

 

Wij bieden 

§ Een voltijds vervangingscontract met standplaats in Gent. 
§ Verloning op basis van ervaring en opleiding, volgens de barema’s van PC 329. 

 

Praktisch 

Solliciteren: stuur vóór maandag 7 juni jouw motivatiebrief en CV naar Herman Peeters: 
peetersh2351@gmail.com. Voor meer informatie over de functie, kan je bij hem telefonisch bereiken op 
0473/43 65 01. 

Weerhouden kandidaten worden in de loop van de maand juni uitgenodigd voor een competentiegericht 
interview.  


