VACATURE VRIJWILLIGERSCOACH
DE VAARTKAPOEN – halftijds – onbepaalde duur
Hou je van mensen en kriebelt het om samen met hen mee te werken aan een spannend project?
Dan ben jij misschien de geknipte vrijwilligerscoach!
De VK kan sinds enkele jaren rekenen op een stevige vrijwilligersbasis: van buurtjongeren, Molenbeekse mama’s,
leerkrachten op rust, lokale artiesten tot diehard muziekfans uit heel Brussel. Iedereen kan bij ons aan de slag. We
hebben zowel barmannen, stewards, ticketverkopers, flyeraars, koks, animatoren, poetskrachten en leerkrachten
nodig, als vrijwilligers die mee denken en bepalen wat er op het programma staat, waar we naartoe willen en hoe de
VK er moet uitzien.
Kortom: een arsenaal aan profielen en dat vraagt om een aanpak op maat. Bovendien willen we met onze
vrijwilligerswerking (groei)kansen bieden en tools aanreiken aan Molenbekenaars die het nodig hebben. Het is een
opstart om eerste werkervaring op te doen, oefenkansen Nederlands te krijgen of een financieel extraatje om de
touwtjes elke maand aan elkaar te knopen.

Profiel:
- Je kent Brussel en Molenbeek goed en hebt ervaring met het werken in een grootstedelijke, superdiverse
omgeving.
- Je kan heel goed met mensen overweg, je hebt een luisterend oor, kan goed aansturen en bent een geboren coach.
Je gaat geen moeilijke gesprekken uit de weg en lost problemen onmiddellijk op.
- Je communiceert vlot in het Nederlands en het Frans.
- Je detecteert altijd eerst de talenten en competenties van anderen. Je kan denken in lange coachingtrajecten. Je
gaat hiervoor op zoek naar partners in de buurt.
- Kennis en ervaring met de vormingssector is een pluspunt.
- Je kan goed in team werken en weet als geen ander hoe collega’s te betrekken en motiveren om deel uit te maken
van een ambitieus vrijwilligersbeleid.
- Je bent bereid om de tijdens grote producties van VK concerts (20/jaar) mee te draaien naast de vrijwilligers.

Aanbod:
- Halftijds contract van onbepaalde duur binnen een hecht en geëngageerd team, in een experimenteel
gemeenschapscentrum in volle transitie in Molenbeek.
- Loon conform de geldende barema’s PC 329 (niveau B1c)

Geïnteresseerd?
Stuur ons je CV en motivatiebrief ten laatste op 05/09/2017.
per mail naar Yannick Bochem: yannick.bochem@vgc.be
Voor meer info, bel of mail Yannick Bochem: yannick.bochem@vgc.be - 02 416 04 10 / 0476 83 07 45
Meer info over De Vaartkapoen: www.vaartkapoen.be en VK concerts: www.vkconcerts.be
In de week van 11 september 2017 organiseren we gesprekken. Indiensttreding zo snel mogelijk.

