
Vacature projectverantwoordelijke onthaalgesprekken gemeente Overijse
(M/V/X)

Wie is PIN

Werken bij PIN, dat is werken in een divers en enthousiast team. Ons team herbergt een
mix aan talenten, en elke collega staat te popelen om jou te ontmoeten.

PIN vzw is een social profit organisatie. We werken in de brede rand rond Brussel en de
Denderstreek. We doen dit hoofdzakelijk in partnerschap met lokale besturen, scholen
of welzijnsorganisaties.

Concreet zijn we actief op drie vlakken

- maatschappelijke dienstverlening: in onze projecten ondersteunen we burgers
rechtstreeks bij het integratieproces in hun stad of gemeente

- interculturalisering: we maken organisaties en lokale besturen sterker in het
omgaan met diversiteit

- tewerkstelling: Via de methodiek ‘Toeleiders in Diversiteit’ gaan
ervaringsdeskundigen met een migratieachtergrond in uiteenlopende projecten aan
de slag

De functie

PIN vzw werkt samen met het lokaal bestuur aan het onthaal van nieuwe inwoners.
Hiermee willen we het welzijn en de inclusie van nieuwe inwoners in Overijse versterken.

Voor deze samenwerking zijn we op zoek naar een projectverantwoordelijke.

Een projectverantwoordelijke maakt verbinding tussen de gemeente en de nieuwe inwoners
met een migratie historiek en/of welzijnsvragen.

Hoe we dit aanpakken?

De gemeente leidt nieuwe burgers toe. Als projectverantwoordelijke start je vervolgens een
traject op maat om de burger te begeleiden. Doorheen dit onthaaltraject verduidelijk je de
verwachtingen en vragen van de nieuwe inwoner en van de gemeente, en leid je hen toe
naar het aanbod.



Samen met een beleidsondersteuner volg je het project van A tot Z op, en stuur je bij waar
nodig.

Wij vragen

● Expertise in migratie
● Ervaring met projectmatig werken
● Ervaring in de socio-culturele sector
● Een goede kennis van het Nederlands en Frans  (bijkomende talenkennis is een

pluspunt)
● Kennis van de omgeving is een pluspunt
● Kennis van de sociale kaart
● Mensgerichte houding
● Teamspeler die zelfstandig kan werken
● Sociale en communicatieve vaardigheden
● Administratieve vaardigheden

Jouw talent, competenties en motivatie zijn voor ons doorslaggevend.

Wij bieden

● Een gevarieerde jobinvulling in een innovatieve en lerende werkomgeving
● Een voltijds contract van 38u p/w voor een termijn van 1 jaar, vanaf datum van

indiensttreding (mogelijkheid tot verlenging na positieve evaluatie)
● Verloning op bachelorniveau volgens de geldende barema’s in functie van ervaring

en deskundigheid
● Eindejaarspremie
● Flexibele werktijden en mogelijkheid tot gedeeltelijk telewerken
● Aantrekkelijke verlofregeling / 35 dagen op jaarbasis
● Cursussen en opleidingen
● 100% terugbetaling openbaar vervoer (woon- werkverkeer)
● Smartphone en laptop worden ter beschikking gesteld + telefoonkostenvergoeding
● Fietslease i.s.m. Cyclis

Jouw plaats van tewerkstelling is hoofdzakelijk 3090 Overijse. Teamvergaderingen en
opleidingen gaan doorgaans in Brussel door.

Jouw talent

● Je kan goed luisteren naar mensen, je ontdekt hun vragen en gaat op zoek naar
passende oplossingen.

● Je herkent noden van mensen en diensten en kan hierover constructief feedback
geven.

● Je kan goed zelfstandig taken vervullen en het overzicht behouden in hectische
situaties.

● Je behoudt het overzicht door projectmatig te werken.
● Je bent ruimdenkend, kan vlot contacten leggen en gaat graag in gesprek.



● Je hebt inlevingsvermogen, je voelt je betrokken bij de belangen en/of uitdagingen
van zowel de inwoner als de gemeente en vervult hierbij een verbindende rol.

● Je stelt je flexibel op en je past je aan in situaties waar betrokkenheid nodig is
● Je kan signalen vanuit het werkveld omzetten naar een beleidsmatig kader.

Solliciteren naar deze functie?

Ben je enthousiast? Mail dan snel jouw sollicitatiebrief en cv ten laatste 21 oktober 2022
naar solliciteren@vzwpin.be

Planning sollicitatieprocedure

● 21 oktober 2022: deadline solliciteren
● 25 oktober 2022: nieuws over selectie en informatie over eerste gesprek
● 27 oktober 2022: eerste gesprek (online)
● 8 november 2022: tweede gesprek (fysiek)

Voor inhoudelijke vragen of extra informatie kan je contact opnemen met Eline Deblaere op
het nummer 0492 22 85 76 of per mail via eline.deblaere@vzwpin.be

Meer informatie over onze organisatie vind je op www.pinvzw.be .
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