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Vacature coördinator Kras
Kras vzw is het Gentse netwerk van 16 armoedeorganisaties van vrijwilligers.
De werking van Kras is gericht op de ondersteuning van de vrijwilligers, op onderlinge
afstemming en coördinatie van de diensten, op het organiseren van activiteiten voor
mensen in armoede, en op beleidsgericht werken in functie van het structureel aanpakken
van armoede.
Meer info is te vinden op wwwkrasgent.be
Taakomschrijving
- Je vervult een brugfunctie en bouwt aan samenwerking tussen de vrijwilligersdiensten binnen
Kras en daarbuiten met het beleid en het welzijnsveld
- Je bent aanspreekpunt voor de vrijwilligersdiensten, voor het beleid en het welzijnsveld, voor
vragen en oproepen van buitenaf
- Je coördineert de werking van het team Krasmedewerkers
- Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, verslaggeving en opvolging van
overlegmomenten, vorming en initiatieven van Kras
- Je bent verantwoordelijk voor beleidscontacten, de opmaak, communicatie en verslaggeving
inzake subsidiedossiers
- Je neemt initiatieven om de participatie van mensen in armoede te bevorderen
Profiel
-

Je beschikt over een bachelor of masterdiploma
Je hebt ervaring in het sociaal cultureel en/of sociaal werk
Je staat dicht bij de mensen, zowel mensen in armoede als vrijwilligers
Je hebt een brede interesse voor de meest uiteenlopende facetten van hulpverlening en kan je
identificeren met de visie van Kras op hulpverlening
Je beschikt over kennis over de lokale sociale kaart of hebt de skills om ze op korte termijn te
ontwikkelen
Je beschikt over een basiskennis van (sociale) wetgeving en bent vertrouwd met de bevoegde
overheden
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
Je kan coördineren en verbindend werken, je bewaakt het algemeen belang en het belang van
elke vrijwilligersdienst
Je bent een teamspeler maar je kan ook zelfstandig, plan- en procesmatig werken
Je hebt praktische kennis van courante PC-toepassingen en weet vlot om te gaan met sociale
media
Je beschikt over een grondige kennis van het Nederlands
Je bent bereid om occasioneel te werken buiten de kantooruren

Wij bieden
- Een boeiende en uitdagende job
- Een contract van onbepaalde duur, voltijds (4/5 is bespreekbaar)
- Verloning conform de socio-culturele sector, pc 329 B1A en een dertiende maand
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