
 

 

vzw De Welvaartkapoen zoekt een stafmedewerker voor de uitbouw van een nieuw project in de 

wijk Scheutbos –Potaerde in Sint-Jans-Molenbeek 

De Welvaartkapoen heeft als opdracht alle hulpbehoevenden te helpen in het zo lang mogelijk 

zelfstandig te blijven leven in hun eigen buurt. Wij bieden daarom een aantal diensten aan alsook 

activiteiten van meer sociale aard. 

Wij zijn partner in een Innoviris Co-create project in Hoog-Molenbeek rond buurtvervlechting. Samen 

met andere partners willen wij een inclusieve buurt realiseren waarbinnen iedereen kan meedoen 

naar eigen vermogen. 

Voor de verdere uitbouw van onze diensten en activiteiten in de wijk Scheutbos - Potaerde zijn wij op 

zoek naar : 

                       

1  Stafmedewerker  (VT) 

Takenpakket : Het uitwerken, promoten  en begeleiden van activiteiten ( informatieve activiteiten, 

vorming en ontspanning  in het kader van de missie en visie van het lokaal dienstencentrum  :  

contacten leggen ter plekke, netwerking, opstarten activiteiten, goed contact met doelgroep 

(senioren en mensen met een beperking), vergaderingen, rapportering, samenwerking tussen de 

verschillende deelwerkingen van de vzw realiseren.  

Niveau : A1 (Bachelor) of A2 met ervaring, contract van onbepaalde duur, PC 329.01   

Tijdsregeling : Dag  

                         Sporadisch avondwerk en/of weekendwerk 

           Uurrooster in overleg af te spreken 

Wie zoeken we :   - Nederlandstalig ( perfect gesproken en geschreven) 

                                - Franstalig ( gesproken)/ elke bijkomende taal is een pluspunt 

 -Werken in een diverse omgeving en met ouderen schrikt je  

    niet af 

-je bent polyvalent en flexibel : je bent bereid zowel veldwerk te verrichten 

als deel te nemen aan vergaderingen en schriftelijke opdrachten uit te 

voeren 

                               - Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken 

       - Je hebt  inzicht in de welzijnssector  

                                - Je hebt organisatorische en leidinggevende kwaliteiten; je bent een  



                                             bruggenbouwer 

   - ervaring met Brussel en Molenbeek is een pluspunt 

    - goed werken met  Word, Excel, Outlook, internet 

   - Je hebt een vlotte pen. 

   - bezit van een rijbewijs B is een pluspunt 

 

Aanbod : -voltijdse aanstelling van minimum 3 jaar ( na positieve evaluatie) 

                 -grote autonomie en verantwoordelijkheid 

                -gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer 

                -gunstige verlofregeling 

 

Meer info en sollicitaties bij :  

                  Vzw De Welvaartkapoen 

                                                 Ingrid Verhoeven 

                                                               Directeur 

                                                               Begijnenstraat 65 

                                                               1080 Brussel 

                                                               Tel :02/880.51.57 

                                                               E-mail : ingrid.verhoeven@dewelvaartkapoen.be 

 

CV en motivatiebrief liefst per mail ten laatste tegen 31 mei 2018. 

Een preselectie vindt plaats op basis van de ingediende kandidaturen. 

Er volgt een schriftelijke proef en een gesprek ter plekke. 

 

 

 


