Co- Afdelingsverantwoordelijke
Centrum Molenmoes
(50% EFT)

De Wissel zoekt voor haar afdeling Centrum Molenmoes (Blauwmolenstraat 1a, 3111 Wezemaal) een
afdelingsverantwoordelijke.
Vzw de Wissel is een begeleidingsnetwerk voor jongeren en gezinnen binnen en over de grenzen van
de jeugdhulp heen.
Werken in de Wissel betekent jonge mensen in een kwetsbare positie onthalen, waarderen en
sterken, samen met wie hen omringen.
Werken in de Wissel staat voor willen werken aan een diverse, warme en rechtvaardig samenleving.
Centrum Molenmoes (CM) is een oude, opgeknapte boerderij gelegen in de mooie heuvels van het
Hageland. Op deze wonderlijke plek weven we een sterk netwerk waar jongeren in de meest
kwetsbare situaties in kunnen landen, blijvend welkom zijn. Dit netwerk wordt gevormd door vele
partners, collega’s, de jongeren, vrijwilligers, buren, de wereld.
Dit resulteert enerzijds in enkele sterke werkingen zoals Rizsas, EquiCanis en Stretch-it.
Meer hierover: https://www.wissel.be/afdelingen/centrum-molenmoes .
Vrijwilligers zijn essentieel in onze werkingen, niet alleen bovengenoemde maar ook in de Ecotuin, het
soepteam, Solidarity Corps (internationale vrijwilligers), ….

De job
Samen met de collega afdelingsverantwoordelijke ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse
werking en het beleid van Centrum Molenmoes.
Je bereidt de verschillende vergadermomenten voor, je leidt en volgt op.
Je ondersteunt en stuurt het Centrum op horizontale wijze aan, met geloof in de kracht van het
collectief.
Je zet Centrum Molenmoes in de buitenwereld en brengt de buitenwereld in Molenmoes.
Je legt contact met en blijft in overleg met vaste partners.
Je geeft input aan netwerken waar Centrum Molenmoes deel vanuit maakt en volgt verder op.
Je laat nieuwe initiatieven leven in het Centrum.
Je waarborgt de ontwikkeling van visie en missie van CM verder, volledig in lijn met de missie en
visie van de Wissel die je mee uitdraagt.
Je bent eindverantwoordelijk voor personeel en vrijwilligers
Je maakt het jaarplan op.

Jij:
Je hebt ervaring in het werken in en met teams en in coaching van mensen.
Je werkt verbindend, je bent graag tussen mensen, brengt rust en je bent positief ingesteld.
Je maakt graag en vlot contact met mensen en organisaties.
Je weet chaos tot orde te brengen en kan ook chaos laten ter bevordering van nieuwe creaties.
Je bent ondernemend- handen uit de mouwen- en je hebt administratieve en organisatorische
talenten.
Je bent betrokken in en geëngageerd voor een diverse en warme en rechtvaardige samenleving.

Wij vragen:

Minstens 3 dagen per week aanwezig in Centrum Molenmoes
Rijbewijs B
Basisopleiding bachelor in menswetenschappelijke richting. De Wissel wil evenwel ook andere
diploma’s/invalshoeken en ervaring bekijken die een toegevoegde waarde kunnen betekenen voor
het werk en de organisatie.
De opdracht van de Wissel en dus ieder die er werkt vertrekt vanuit de rechten van het kind. Deze
maximaal waarborgen is het kader waarbinnen we werken.

Wij bieden:
Een fijne duo-job op een uitzonderlijke plek en in een uniek initiatief, dynamisch en groeiend
Groei-en leerkansen
Verloning volgens PC 319.01 barema B1Abis
Deeltijds contract (50%), bespreekbaar

Sollicitatieprocedure:
We kijken je kandidatuur met CV en motivatiebrief (in PDF) tegemoet, uiterlijk op 21 juni 2021
Te mailen naar komenwerken@wissel.be, met als onderwerp ‘vacature Centrum Molenmoes’
Eerste gesprekken zullen doorgaan in Centrum Molenmoes op 24 of 25.06.21, gesprekken in tweede
ronde vinden plaats tussen 30.06 en 2.07.21.
Mocht je vragen hebben twijfel zeker niet om vrijblijvend contact op te nemen met
Sieg.pauwels@wissel.be. Meer uitleg wordt met graagte gegeven.

De Wissel wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook
geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of
handicap.

