VACATURE: OPBOUWWERKER BIJ
SAMENLEVINGSOPBOUW
PRAKTISCH

Krijg je energie van het werken mensen?
Is elk probleem voor jou een uitdaging?
Heb je strategisch inzicht?

• Betaalde job
• 100%
• Contract bepaalde duur: 11

maanden

Wil je mee maatschappelijke structuren beïnvloeden?

• Standplaats: Centrum De Wijk,

WAT DOET SAMENLEVINGSOPBOUW?

• Loon: barema B1c

Samenlevingsopbouw vzw werkt samen met mensen in een kwetsbare
positie. Samenlevingsopbouw versterkt mensen en zoekt samen
oplossingen voor structurele problemen. Je gaat aan de slag met mensen
in armoede, mensen die niet vlot Nederlands spreken, alleenstaanden,
mensen met een psychische kwetsbaarheid of kortgeschoolde langdurige
werkzoekenden.
Droom je van een meer solidaire en rechtvaardige samenleving en wil je
daaraan meewerken? Dan ben jij de opbouwwerker die wij zoeken.

Willy Vandersteenplein 1, 2060
Antwerpen Noord
(maatschappelijk opbouwwerk)
• Solliciteren voor: 16/01/2019
• Sollicitatiegesprekken op:

23/01/2019 vanaf 13u30
• Starten in: februari 2019

MEER INFORMATIE
• hakim.benichou@samenlevings

opbouw.be, 0471 70 34 89

Lees meer over Samenlevingsopbouw in Antwerpen.
HOE SOLLICITEREN?

IS DIT JOUW TOEKOMSTIGE WERKPLEK?

• Klik hier om te solliciteren
• Of ga naar onze website

Team Arbeid & ACT, zoektool naar talent

samenlevingsopbouwantwerpenstad.be en klik op
vacatures.

Team arbeid is op zoek naar een vlotte opbouwwerker met
netwerktalenten. Wij hebben een instrument ontwikkeld om talenten en
competenties beter op te sporen: ‘ACT’ – zoektool naar talent. We willen
dit zo breed mogelijk verspreiden bij organisaties en bedrijven. Daarom zoeken we jou, om
contacten te leggen en trajecten op te zetten om ACT te gebruiken.
Wat is ACT en waarvoor dient het?
ACT staat voor Actief Competenties Toetsen. Team arbeid ontwikkelde ACT gedurende de afgelopen
twee jaar in samenwerking met uitzendconsulenten van AGO Jobs & HR en ASAP.BE. Dankzij ACT
kunnen kortgeschoolde anderstaligen hun competenties tonen en krijgt de arbeidsbemiddelaar of
werkgever een garantie op de aanwezigheid van basisvaardigheden zoals ‘zich flexibel opstellen’,
‘communiceren als er een probleem is’, ‘werk zien’, ‘initiatief nemen’ of ‘nauwkeurig werken’. Een
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minimum aan Nederlands beheersen is nodig om te slagen voor de gedragstesten van ACT, een vaak
voorkomende bezorgdheid bij werkgevers.
Team arbeid ontwikkelt meerdere projecten om mensen aan duurzame jobs te helpen en de
Vlaamse arbeidsmarkt inclusief te maken in samenwerking met meerdere stakeholders. Team
arbeid doet dit door bij die projecten steeds te vertrekken vanuit concrete noden van mensen om te
werken aan oplossingen. Die oplossingen trachten we samen met onze doelgroep structureel te
verankeren door samen te werken met politieke en economische beslissers. ACT is een instrument
waarin veel stakeholders op de Vlaamse arbeidsmarkt geïnteresseerd zijn. Van de SERV en VDAB
over OCMW en social profit organisaties tot uitzendbedrijven en andere for profit organisaties.

WAT DOE JE ALS OPBOUWWERKER OM ACT RUIM TE VERSPREIDEN?
Je werkt vanuit de visie en missie van Samenlevingsopbouw aan de doelstellingen van jouw project.
Dit is een project dat jij met je collega’s van Team Arbeid realiseert, in samenwerking met een
collega van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw.
Je werkplek is Antwerpen stad, maar je zal vaak op verplaatsing werken in verschillende steden en
gemeenten in Vlaanderen en Brussel.
Je bouwt vertrouwensrelaties op met verschillende bedrijven en organisaties om activiteiten te
realiseren die gericht zijn op het verspreiden, inzetten en inbedden van ACT. Je bent de regisseur
van die activiteiten en processen waar jij verantwoordelijk voor bent.
Je kan met groepen werken aan gezamenlijk geformuleerde doelstellingen en je houdt rekening met
de aanwezige draagkracht, het tempo en de competenties.
Je werkt praktisch, agogisch en strategisch. Je bent een ambassadeur van Samenlevingsopbouw in
de bedrijfswereld en je samenwerking met VDAB en andere overheids- of non-profit partners.

HET AANBOD VAN SAMENLEVINGSOPBOUW?
We geven je de kans om je kwaliteiten te ontwikkelen binnen een sociale en innovatieve omgeving.
We hebben een personeelsbeleid dat uitdrukkelijk kiest voor diversiteit. Een diploma in sociaalculturele richting vinden we een meerwaarde maar geen vereiste. Je krijgt kansen om je te
ontplooien op basis van je interesses en ambities. Je komt terecht in een aangename werksfeer, je
krijgt een goede ondersteuning en begeleiding in je professioneel functioneren. We bieden je een
soepele uur-, vakantie-en compensatieregeling. We hebben een cambio abonnement dus een auto
hebben is geen vereiste, maar een rijbewijs hebben is wel een pluspunt voor deze job.
Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw
Gasstraat 12-14 | 2060 Antwerpen
www.samenlevingsopbouw.be/antwerpenstad
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