VACATURE
Coördinator Home-Start
Diest - Scherpenheuvel-Zichem
Home-Start Domo vzw is samen met de steden Diest en Scherpenheuvel-Zichem op zoek naar een
deeltijdse coördinator die de lokale Home-Start-werking vorm geeft en uitbouwt.
Home-Start biedt preventieve gezinsondersteuning aan huis bij gezinnen met kinderen, van bij de
zwangerschap tot twaalf jaar. Door de wekelijkse aanwezigheid van een opgeleide vrijwilliger in het
gezin, vergroot Home-Start de draagkracht, weerbaarheid en vaardigheden van de ouders en werkt
Home-Start aan de verbreding van het sociaal netwerk van het gezin.
Home-Start is in verschillende steden en gemeenten actief, werd door Kind & Gezin erkend als
preventief, mobiel gezinsondersteunend aanbod door vrijwilligers en werkt volgens de HomeStartmethodiek.
We zoeken een gedreven medewerker die onze werking verder kan uitbouwen.
We zien diversiteit als een meerwaarde. Competenties en persoonlijkheidskenmerken zijn voor HomeStart belangrijker dan etnische afkomst, cultuur, gender, levensbeschouwing of leeftijd.

Taken
•
•

•

•
•

•

Je coördineert de werking van de afdeling Diest en Scherpenheuvel-Zichem .
Je vertegenwoordigt Home-Start in het lokale werkveld, legt contacten met
partnerorganisaties en beleidsmedewerkers en werkt nauw samen met de sociale dienst en
het Huis van het Kind.
Je bent verantwoordelijk voor het vrijwilligers- en vormingsbeleid: wervingsacties opzetten,
vrijwilligers opleiden, vrijwilligers en gezinnen bij elkaar brengen, maandelijkse
intervisiemomenten met vrijwilligers organiseren.
Je voert kennismakings- en afrondingsgesprekken met de gezinnen.
Je schrijft het jaarverslag van de werking en kan dit mondeling toelichten, je stelt foutloos
verslagen op, bereidt vergaderingen inhoudelijk en methodisch voor en schrijft bondige
projectvoorstellen in functie van fondsenwerving.
Je kan noden van gezinnen en vrijwilligers formuleren en signaleren.

Wij verwachten
•
•
•

Je bent communicatief helder en administratief zet je graag de puntjes op de i;
Je bezit een bachelordiploma in de menswetenschappen of hebt door ervaring in de brede
sociale sector een gelijkwaardig niveau bereikt;
Je beschikt over eigen vervoer (bvb. (elektrische) fiets of wagen) om je vlot van en naar de
gezinnen te verplaatsen in de stad;

•

Ervaring in het werken met vrijwilligers en gezinnen in een kwetsbare situatie en kennis van
de steden Diest en Scherpenheuvel-Zichem zijn een pluspunt.

Wij bieden
•
•
•
•
•
•
•

Zinvol werk waarin je veel waardering krijgt van gezinnen, kinderen en andere vrijwilligers.
Bovendien werk je samen in een enthousiast team waarmee je regelmatig in overleg gaat.
De nodige omkadering en opleiding om gezinnen in een kwetsbare situatie op de kaart te
zetten en ze te versterken.
Een deeltijds contract van 19 uur voor 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging na
positieve evaluatie.
Je werkdagen kan je zelf bepalen, glijdend uurrooster
Verloning volgens paritair comité 329.01, barema B1c en maaltijdcheques. Relevante ervaring
kan max. 5 jaar worden meegenomen als anciënniteitsjaren voor de loonberekening.
Start tewerkstelling: zo snel mogelijk
Plaats van tewerkstelling: Sociale dienst Diest en sociale dienst Scherpenheuvel-Zichem

Solliciteren of meer info
Wij verwachten je motivatiebrief en CV via mail aan karlien.craps@domovzw.be ten laatste op dinsdag
8 november. De sollicitatieprocedure bestaat uit een eerste selectie op basis van motivatie en cv, de
schriftelijke proef en het gesprek gaan door op donderdag 10 november. Meer info: 0497 55 56 28
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