Vacature voor een halftijdse projectverantwoordelijke (19 uur)
‘Passie voor je buur(t)’

www.rodenbachfonds.eu
Wie zijn wij?
Het Rodenbachfonds is een partner in het cultureel en sociaal leven in Vlaanderen
Met de slogan ‘Passie voor je buur(t)’ zetten we in op verbondenheid tussen mensen,
ongeacht hun afkomst. In samenwerking met onze afdelingen ontwikkelen we projecten met
en voor alle buren, in de brede zin van het woord. We zetten ons in om mee te bouwen aan
een warme, bruisende en duurzame samenleving. Woorden-verbinden-bewegen zijn onze
kernwoorden.
We zoeken een collega
- die samen met afdelingen activiteiten ontwikkelt die kaderen in ‘Passie voor je buur(t)’;
- bij wie belangstelling voor diversiteit hoog op de prioriteitenlijst staat;
- die er niet voor terugdeinst om innovatieve projecten uit te werken;
- die vlot en professioneel omgaat met vrijwilligers en partners;
- die eigen projecten met overtuiging promoot;
- bij wie zelfstandig werken in een overlegcultuur in zijn/haar natuur ligt;
- voor wie occasioneel avond- en weekendwerk geen belemmering is.
Wie ben jij?
- Je bent een drijvende kracht achter ‘Passie voor je buur(t)’.
- Je bent communicatief en kunt mensen enthousiasmeren.
- Je bent een creatieveling die zelfstandig projecten kan beheren.
- Je kan onze missie vertalen in concrete culturele en maatschappelijke activiteiten.
- Je hebt voeling/ervaring met het sociaal-cultureel veld.
- Je draagt gelijkheid hoog in het vaandel.
- Je hebt een brede sociale en maatschappelijke interesse.
Waar kun je op rekenen.
- Een boeiende en afwisselende job.
- Een contract van onbepaalde duur voor een halftijdse job (19 uur).
- Een brutoloon volgens barema, in functie van het aantal jaren relevante anciënniteit.
- Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of met de fiets.
- Adres tewerkstelling: Tennisbaanstraat 41/1, 9000 Gent.
- Solliciteren: tot 17 augustus 2018.
- Indiensttreding: 5 september 2018.
Solliciteren
Stuur vóór 17 augustus 2018 je cv en motivatiebrief naar alja.leus@rodenbachfonds.eu.
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht
geslacht, afkomst of beperking.

