Vierdewereldgroep
“Mensen voor Mensen” vzw
werft aan:
Themawerker cultuur, sport en vrije tijd (m/v)
Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw is een vereniging waar armen het woord nemen. Er wordt gewerkt
aan structurele armoedebestrijding: via groepswerking met mensen in armoede, in dialoog met heel wat partners in
de samenleving en het beleid. Dit gebeurt via de basiswerking (waar gewerkt wordt aan de gekwetste binnenkant
van mensen in armoede) en themawerkingen (realisatie van de grondrechten). Momenteel wordt gewerkt aan het
recht op cultuur/sport/vrijetijd, aan het recht op onderwijs en rond schulden.
De werking rond de UiTPAS (vroegere kansenpas) en de hele themawerking met mensen in armoede daaraan verbonden is ontstaan in 1995.
De themawerker cultuur, sport & vrije tijd staat in voor de interne coördinatie ivm de ‘UiTPAS aan kansentarief’.
Hij/zij ondersteunt en stuwt dit proces en werkt hierbij nauw samen met mensen met armoede-ervaring. Deelname
aan cultuur/sport/vrije tijd is een belangrijke weg om uit isolement te geraken. Daarom is het toeleiden van mensen
in armoede naar socio-culturele verenigingen en sportclubs cruciaal in deze opdracht, alsook actieve cultuur- en
vrijetijdsbeleving via crea- of bewegingsprojecten. Daarnaast is het de taak van de Vierdewereldgroep de dialoog
aan te gaan met allerlei diensten, partners, beleidsverantwoordelijken,… om de onderliggende structurele uitsluitingsmechanismen bloot te leggen en weg te werken. De themawerker cultuur, sport en vrije tijd bundelt dan ook
zijn/haar ervaringen ifv dit beleidswerk.
Deze functie omvat vooral veldwerk: werken met mensen in armoede en met verenigingen (sport, cultuur, vrije tijd),
vertrekkend van de UiTPAS aan kansentarief. Dit wil zeggen: het verder uitwerken van een groepswerking met
mensen in armoede en in functie daarvan ook ondersteunende en motiverende individuele gesprekken. Recent werd
ook gestart met het werken met jongeren in armoede, wat we verder willen uitbouwen.
Leiding kunnen nemen over zowel deelnemers als vrijwilligers, is een noodzakelijke competentie in dit profiel, alsook
een groep kunnen enthousiasmeren/motiveren.

Profiel en belangrijkste selectiecriteria:

















minimum bachelor of gelijkwaardig door ervaring
heeft kennis van de leefwereld van mensen die in armoede leven en affiniteit met de Vierdewereldbeweging
is een uitgesproken groepswerker met leiderschapskwaliteiten
bij voorkeur reeds een aantal jaren relevante werkervaring
kan zowel mensen in armoede, partnerorganisaties als beleidsverantwoordelijken enthousiasmeren
kan plannen en organiseren, zelfstandig werken én in teamverband
heeft sterke sociale en communicatieve vaardigheden
heeft een vlotte pen ifv het tijdschrift en het verwerken van ervaringen rond armoede en vrije tijd
werkt heel nauwkeurig en is gedreven
kan vlot werken met computer en de courante softwareprogramma’s
heeft zin voor initiatief en is creatief
is stressbestendig en heeft een sterk probleemoplossend vermogen
vindt zich terug in de visie van de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw (een vereniging waar armen
het woord nemen) op inhoudelijk en organisatorisch vlak
is verdraagzaam naar alle bevolkingsgroepen
collegiaal en bereid tot avond/weekendwerk
pluspunten zijn: ervaring in groepswerk met mensen (in armoede), in de nabije omgeving wonen, kennis van de
sociale kaart in Aalst.

Wij bieden:






een voltijds contract van onbepaalde duur (38 u)
onmiddellijke indiensttreding
verloning volgens PC 329 - B1c
een uitdagende job die bijdraagt tot structurele armoedebestrijding
een dynamische en gedreven werkomgeving binnen een vereniging waar armen het woord nemen.

Geïnteresseerd?
Functie- en taakomschrijving te bekomen via: joke@vierdewereldgroepaalst.be
Schriftelijke kandidaturen tegen 03/10/17 mailen naar:
Vierdewereldgroep “Mensen voor Mensen” vzw, t.a.v. Joke Steenhoudt
St.-Annalaan 41/02, 9300 AALST - joke@vierdewereldgroepaalst.be
De selectiegesprekken zullen plaats vinden op dinsdag 10/10/17 vanaf 13u.

