VACATURE
Vrijwilligerscoach Home-Start
Regio Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot
Home-Start Domo vzw is op zoek naar een deeltijdse vrijwilligerscoach die de lokale Home-Start-werkingen in
Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot 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.
We zoeken een gedreven medewerker die onze werking verder kan uitbouwen.
We zien diversiteit als een meerwaarde. Competenties en persoonlijkheidskenmerken zijn voor Home-Start
belangrijker dan etnische afkomst, cultuur, gender, levensbeschouwing of leeftijd.

Taken
•

•
•

Je realiseert en werkt het vrijwilligersbeleid uit: wervingsacties voor nieuwe vrijwilligers organiseren,
vrijwilligers opleiden, vrijwilligers en gezinnen matchen, maandelijkse intervisiemomenten en een
dankmoment met vrijwilligers organiseren en individuele coachings- of afrondingsgesprekken met
vrijwilligers voeren;
Je voert kennismakings-, opvolgings- en afrondingsgesprekken met gezinnen;
Je kan noden van gezinnen en vrijwilligers formuleren en signaleren.

Wat 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.

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.
Een tijdelijk contract van 30 uur tot en met 31 december 2022, met mogelijke verlenging.
Verloning volgens paritair comité 329.01, barema B1c, maaltijdcheques, vervoersonkosten, woonwerkverkeer en mogelijkheid tot glijdend uursysteem. Relevante ervaring kan max. 5 jaar worden
meegenomen als anciënniteitsjaren voor de loonberekening.
Start tewerkstelling: zo snel mogelijk
Plaats van tewerkstelling: Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Aarschot

Solliciteren of meer info
Wij verwachten je motivatiebrief en CV via mail aan karlien.craps@domovzw.be.
De sollicitatieprocedure bestaat uit een eerste selectie op basis van motivatie en cv, een schriftelijke proef en
een gesprek. Meer info: 0497 55 56 28, www.homestartvlaanderen.be
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