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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):

Projectmedewerker Konekti (B1-B3)
CONTRACTUEEL –Voltijds
ONBEPAALDE DUUR
Met de oprichting van het regionaal samenwerkingsverband 1G1P Konekti wordt in de regio ZuidWest-Vlaanderen werk gemaakt van een gedeelde zorg en ondersteuning aan gezinnen. Alle actoren
die hulpvragen van gezinnen, kinderen en jongeren oppikken; de voorzieningen rechtstreeks
toegankelijke jeugdhulp en de gemandateerde voorzieningen mikken hiermee op een fundamentele
ommezwaai binnen de jeugdhulpverlening.

Je job:
Als projectmedewerker in het samenwerkingsverband 1G1P Zuid-West-Vlaanderen Konekti
functioneer je als verbindende spin in het web tussen alle bij het samenwerkingsverband betrokken
partners in Zuid-West-Vlaanderen (+/- 70). Door de samenwerking en de idealen van het
samenwerkingsverband levendig te houden ben je mee verantwoordelijk voor het realiseren van de
regionale ambitie “Rechtstreeks Toegankelijk Jeugdhulp in de regio ZWVL ambieert dat ieder
gezin(slid) de gewenste hulp op maat en op tijd ontvangt”.
De implementatie van twee strategische doelstellingen: 1G1P bij alle partners in het
samenwerkingsverband; het installeren van een overlegplatform tussen Brede Instap en RTJH bij de
verschillende partners van het samenwerkingsverband, en het faciliteren van de uitrol van het
registratie en monitoringsysteem van de Vlaamse Overheid, vormen een bijzonder onderdeel van je
opdracht.
Als aanspreekpunt voor de hogere overheid werk je mee aan de ondersteunende en afstemmende
initiatieven met en tussen samenwerkingsverbanden en andere regionale (netwerk)structuren en
coördineer je vanuit die verantwoordelijkheid de rapportage, monitoring, evaluatie en opvolging van
het samenwerkingsverband, haar doelstellingen en engagementen.
Daarnaast werk je in ondersteuning van het Projectteam, het Werkgeversoverleg en de klankbordgroep
door deze overleggen nauwgezet voor te bereiden, te begeleiden en op te volgen.
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Je profiel:


Voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met een bachelor
diploma. Kandidaten zonder bachelor 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 bachelordiploma moet in dit geval aantonen dat hij/zij over
de nodige ervaring (minimum 2 jaar) beschikt op het vlak van begeleiden en coachen van
veranderingsprocessen, 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.



Een uitgebreid functieprofiel vind je op onze website
https://www.welzijn13.be/content/vacatures-1

Wij bieden:
Een bijzonder boeiende en maatschappelijk belangrijke job met heel wat uitdagingen en
verantwoordelijkheden; een aantrekkelijke verloning op B1-B3 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

