Plezantstraat 165 bus1, 9100 Sint-Niklaas

Medewerker Opvoedingslijn
½ VTE (19u) contract van bepaalde duur tot einde 2020 (met mogelijkheid tot wijziging naar
contract onbepaalde duur) 1bc (barema pc 319.01).
Starten: 1 april 2020.
Beschikken over (min) bachelorsdiploma richting menswetenschappen.
Herken je jezelf in wat we vragen en heb je interesse? Mail dan je sollicitatie tegen 2 maart
2020 naar info@keerkring.be
Indien je geselecteerd wordt, nodigen we je uit voor een gesprek op dinsdag 10 of woensdag
11 maart, telkens voor de middag.
Taakomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor het werven van vrijwilligers voor de Opvoedingslijn. Je staat
in voor het opmaken en uitvoeren van een bekendmakingsplan voor de Opvoedingslijn.
Inspelen op de actualiteit m.b.t. opvoeding, teksten schrijven, zoeken naar
bekendmakingskanalen…
Daarnaast draai je mee in de dagelijkse werking van de Opvoedingslijn. Beantwoorden van
opvoedingsvragen is jou niet vreemd.

Profiel
Vaardigheden






Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
Sterke communicatieve vaardigheden (in schrijven en in spreken).
Een groot empathisch en empowerend vermogen t.a.v. diverse doelgroepen (leeftijd,
socio-economische achtergronden…).
Het officepakket behoorlijk beheersen.
Omgaan met sociale media.
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Ervaring/kennis












Creatieve methodieken om je doelpubliek te bereiken (vrijwilligers en
opvoedingsverantwoordelijken.
Sociale media.
In het werken vanuit een systeemtheoretische visie.
In het werken vanuit de communicatietheorie (Watzlawick).
Theorie en praktijk opvoedingsondersteuning.
Werken met gezinnen en kennis van de relatie tussen ouder/opvoeders en kinderen.
Theoretische en praktische kennis op het gebied van opvoeding en ontwikkeling van
kinderen (0-24 jaar).
Inzicht in de meest voorkomende opvoedingsvragen en factoren die daarop
inwerken.
Ervaring in het samenwerken met vrijwilligers is welkom.
Bij voorkeur werkte je al eerder met verschillende (bijzondere) doelgroepen.
Sociale kaart.

Basishouding






De Keerkringvisie onderschrijven en uitdragen.
Een punctuele en professionele houding.
Flexibel omgaan met inhoud en strategie.
Diplomatisch en oprecht.
Met een gezonde dosis zelfreflectie en bereidheid tot leren.

Wij bieden jou




Een verloning volgens barema 1bc (pc 319.01)
Een ondersteunende en krachtgerichte teamgeest.
Een omgeving met ruimte voor persoonlijke groei.

Meer info over de organisatie op www.keerkring.be

