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VACATURE

Stafmedewerker leren
samenlevingsopbouw
Voltijdse functie voor onbepaalde duur (M/V/X)

1. OMSCHRIJVING
Heb jij een groot hart voor sociale professionals en hun organisaties? Heb je veel zin om alles uit de kast
te halen om hen te helpen hun job zo goed mogelijk te doen? Om een leeraanbod uit te werken en fora te
creëren om hun kennis en expertise te delen en zo te leren van elkaar? En wil je — rond thema’s die ertoe
doen — mee het beleid op het Sjuiste spoor zetten zodat we optimaal kunnen bijdragen aan een sociaal
rechtvaardige samenleving én aan de kwaliteit van leven van (kwetsbare) burgers? Dan hebben wij de geknipte job voor jou.
Voor ons leeraanbod samenlevingsopbouw en structureel sociaal werk zoeken we een nieuwe collega
voor het team samenlevingsopbouw.

2. SAM, STEUNPUNT MENS EN SAMENLEVING
SAM, steunpunt Mens en Samenleving zet zich in voor een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving die voor iedereen een kwaliteitsvol leven en de grondrechten garandeert. We ondersteunen praktijkwerkers, sociale organisaties en beleidsmakers in het vinden van antwoorden op welzijnsproblemen
en sociale uitsluiting. We zetten rond tal van thema’s én met eigentijdse midd elen in op kennisdeling,
leren, praktijk- en methodiekontwikkeling, beleidsbeïnvloeding, dienstverlening en sensibilisering.
We willen niet alleen een performante, maar ook een diverse organisatie zijn. Daarom zetten we graag
talent in uit alle maatschappelijke geledingen, met diverse achtergronden en interesse in maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en het sociaal werk in het bijzonder.
We zijn nieuwsgierig naar hoe jouw talenten het verschil kunnen maken voor SAM en voor de sociale
professionals en organisaties die we ondersteunen.

3. FUNCTIEOMSCHRIJVING
• Je bent gangmaker voor het organiseren van een leer- en kennisaanbod over structureel sociaal werk in
het algemeen en samenlevingsopbouw in het bijzonder.
• Je hebt de vinger aan de pols van dat werkveld: je detecteert de leerbehoeften en ondersteuningsnoden
en je vertaalt ze naar leeraanbod op maat van de praktijk.
• Je volgt maatschappelijke ontwikkelingen op die deze sociale professionals aanbelangen, met bijzondere aandacht voor structureel sociaal werk en samenlevingsopbouw.
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• In nauwe samenwerking met het werkveld en het team organiseer je het leeraanbod samenlevingsopbouw, waaronder de basisopleiding. In die basisopleiding geef je zelf vorming aan de hand van referentie- en praktijkkaders.
• Je werkt (nieuwe) leerformules en didactiek uit (ook inzake blended en e -learning) en past ze toe.
• Je zet goede samenlevingsopbouwpraktijken die een antwoord zijn op welzijnsproblemen en sociale
uitsluiting mee op de kaart.
• Je beweegt je in het sociaal werkveld en bouwt er een netwerk uit dat jouw werkzaamheden mee
ondersteunt.

4. JOUW PROFIEL
• Je bent gemotiveerd om te werken aan maatschappelijke verandering ten gunste van maatschappelijk
kwetsbare groepen.
• Je bent leergierig, nieuwsgierig en je volgt maatschappelijke ontwikkelingen die sociale professionals
aanbelangen op.
• Je hebt inzicht in leertheorieën en ontwikkelingen op vlak van leren. Je kan leernoden en -behoeften
detecteren en analyseren en er onderbouwde en geschikte leerformules aan koppelen.
• Je kan leerinhouden en praktijkkaders overbrengen op maat van de praktijk.
• Je kan inhoudelijke materies vormgeven in diverse leerformules (zoals webinar, e -learning, intervisie,
cursus). Je hebt groepsdynamische en didactische vaardigheden.
• Je kan experten motiveren om samen te werken aan (de ontwikkeling) van leeractiviteiten.
• Je kan goed analyseren en vragen stellen.
• Je bent participatief ingesteld en je kan planmatig werken.
• Je bent een netwerker en je kan duurzame relaties opbouwen en onderhouden.

5. PLAATS IN DE ORGANISATIE
• Je werkt in een zelfsturend team aan de realisatie van je operationele acties. Het team rapporteert aan
de directeur.
• Je neemt deel aan organisatorische en inhoudelijke werkgroepen en werkt zo actief mee aan de uitbouw
van de organisatie en de afstemming tussen de werkzaamheden van de teams.
• Je werkt samen met andere collega’s die instaan voor de praktische organisatie van het aanbod dat jij
op touw zet.

6. VEREISTEN
• Je hebt een masterdiploma of beschikt over elders verworven gelijkwaardige competenties.
• Je hebt ervaring met (digitaal en online) leren en kennisdelen.
• Je hebt feeling met structureel sociaal werk in het algemeen en samenlevingsopbouw in het bijzonde r.
• Je hebt grondige kennis van Office 365-toepassingen (zeker van Teams) en digitale toepassingen
(Zoom ...) en LMS-systemen, of bent bereid je hier snel in te bekwamen.
• Je kan vanaf 1 september in dienst treden.
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7. WIJ BIEDEN
• Een voltijdse, gevarieerde en uitdagende job in een dynamische organisatie. Een deeltijdse functie (minimaal 80%) is bespreekbaar.
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden:
-

37,5 uren week

-

een barema L1 (PC 329)

-

maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering

-

soepele uur- en compensatieregeling, extra vakantiedagen

-

standplaats Antwerpen met mogelijkheden voor telewerk in functie van een goede werk -privé-balans

-

gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer

8. PROCEDURE
Ben je geïnteresseerd? Stuur je sollicitatiebrie f en CV uiterlijk op zondag 27 juni 2021 naar SAM, steunpunt Mens en Samenleving, solliciteren@samvzw.be.
Als je meer informatie wilt over de vacature kan je terecht bij Inne.Vandeven@samvzw.be.
De sollicitatieproef bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte en vindt plaats op 5 of 6 juli
2021

—
SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw
Maatschappelijke zetel: Turnhoutsebaan 139A — 2140 Borgerhout — BTW BE 0674.697.752 — RPR Antwerpen
info@samvzw.be — samvzw.be
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