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W13 is een regionale vereniging waarin 14 OCMW’s en het CAW Zuid-West-Vlaanderen samenwerken op
vlak van sociaal- en welzijnsbeleid. W13 heeft als doel een gezamenlijke sociale-, zorg- en welzijnsstrategie
te voeren en beoogt een performant, transparant, vereenvoudigd en efficiënt regionaal welzijnsbeleid.
W13 zoekt 1 VTE (M/V):

Projectleider-innovator Geïntegreerd Breed Onthaal (A1-A3)
CONTRACTUEEL –Voltijds
ONBEPAALDE DUUR
Je job:
Als projectleider-innovator sta je in voor de volledige begeleiding en coördinatie van het voorziene traject
binnen het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. Het doel van het Geïntegreerd Breed
Onthaal is het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van
onderbescherming. Het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal zet in de regio in op
jongvolwassenen (17 tot 25 jarigen) in een maatschappelijk kwetsbare situatie, onder andere met een
psychologische kwetsbaarheid en/of mentale achterstand. We willen vooral de mazen van net dichten voor
deze jongeren en werken hiervoor samen in een ruim partnerschap.
Je bent in de job verantwoordelijk voor het faciliteren van het regionaal partnerschap (de kernpartners
Geïntegreerd Breed Onthaal en alle betrokken partners uit diverse sectoren). Je zorgt voor de uitbouw van
een efficiënt casusoverleg waarbij de beoogde resultaten worden behaald met aandacht voor de participatie
van de basiswerkers en de prioritaire doelgroep. Je evalueert hierbij de samenwerking, stuurt bij waar nodig
en gaat op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Je ondersteunt het partnerschap in het organiseren van
vindplaatsgerichte en pro-actieve acties om de jongvolwassenen in een kwetsbare situatie te bereiken. Je
begeleidt tevens het proces om tot een regionale visie, afsprakenkader, gedeeld begrippenkader,… te komen,
organiseert verschillende leermomenten (genetwerkt leren) en ondersteunt de diensten in het anders
organiseren van de dienstverlening.
Je profiel:


Voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met een master diploma.
Kandidaten zonder master diploma kunnen zich ook kandidaat stellen indien zij minimum 2 jaar
relevante ervaring kunnen voorleggen.



Indien bij het afsluiten van de inschrijvingen, meer dan 25 personen kunnen weerhouden worden als
geldige kandidaat, volgt een pre- selectie op basis van onderstaand criterium:
Elke kandidaat, ook diegene met een masterdiploma moet in dit geval aantonen dat hij/zij over de
nodige ervaring (minimum 2 jaar) beschikt op het vlak van innovatie en (sociaal) ondernemerschap
zoals beschreven in de vacature en de functiebeschrijving.



Je bent een geboren organisator die flexibel en klantgericht op zoek gaat naar de juiste oplossingen.
Je beschikt over de nodige overtuigingskracht om partners te enthousiasmeren en bent een echte
teamspeler. Je volgt de voortgang van het project nauwkeurig op en bent stressbestendig.

Wij bieden:
Een bijzonder boeiende en maatschappelijk belangrijke job met heel wat uitdagingen en
verantwoordelijkheden; een aantrekkelijke verloning op A1-A3 niveau met extra legale voordelen
(maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer).
Interesse?
Wij verwachten je motivatiebrief en uitgebreid CV, samen met een kopie van je diploma en het ingevuld
sollicitatieformulier, uiterlijk op 9 augustus 2020, gericht aan vacatures@welzijn13.be.
Info:
Je vindt het infobundel met alle nodige info over W13, de functie, de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het verloop van de selectie op de website www.welzijn13.be
Bij vragen over de inhoud van de functie of de selectieprocedure kan je contact opnemen met Kim Van
Belleghem, directeur W13 : kim.vanbelleghem@welzijn13.be – 0499 77 90 84

