
 
 

           Vacature 
Reageer voor 31/10 

        
      

zoekt een medewerker (m/v/x)  
voor vrijwilligersbeleid en projecten.  
 
’t Werkhuys is een socio-cultureel huis in het superdiverse Borgerhout. We bieden ruimte aan groepen 
en individuen om te creëren, repeteren, les te geven, na te denken of gewoon samen te komen. Het is 
een gastvrije plek waar heel wat verenigingen en organisaties thuis zijn. Bezoekers vertoeven ook 
graag in ‘t Kaffee. ’t Werkhuys stimuleert ontmoeting en hanteert democratische prijzen (zowel voor de 
zaalverhuur als op de menukaart) om zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Want ’t Werkhuys staat open 
voor iedereen. http://www.werkhuys.be  
 
’t Werkhuys kan sinds jaren rekenen op een stevige vrijwilligersbasis. Iedereen krijgt bij ons een kans. 
We hebben mensen nodig die helpen in de keuken, bij het onthaal, praktische ondersteuning bij 
werkzaamheden en bij onderhoudstaken. Veel verschillende profielen dus. Met onze vrijwilligerswerking 
willen we (groei) kansen aanbieden en ondersteuning aanreiken aan mensen die het soms kunnen 
gebruiken. Zonder zijn vrijwilligers is ’t Werkhuys immers zichzelf niet. 
 
 
Jouw takenpakket: 
 

 Je organiseert de vrijwilligerswerking en je begeleidt de vrijwilligers.  

 Je versterkt de relaties met de buurt. 

 Je werkt mee projecten uit en volgt activiteiten op.  

 Je ondersteunt de administratieve verantwoordelijken 

 Je ondersteunt het klantenonthaal. 

 Je beheert en actualiseert de website, digitale nieuwsbrieven, sociale media en drukwerk. 
 
Jouw profiel 
 

 Je kent Borgerhout en je hebt ervaring met het werken in een stedelijke, superdiverse 
omgeving. 

  

 Je kunt zelfstandig werken en plannen, maar werkt ook graag samen.  

 Je weet als geen ander hoe mensen te betrekken en motiveren om deel uit te maken van een 
ambitieus vrijwilligersbeleid.  

 Je gaat problemen niet uit de weg en lost ze ook op.  

 Je bent flexibel.  

 Je communiceert vlot in het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling. 

 Ervaring met het werven, motiveren en begeleiden van vrijwilligers en vrijwilligersgroepen is 
een pluspunt. 

 
 

http://www.werkhuys.be/


 
Ons aanbod 
 
’t Werkhuys is een unieke werking in Borgerhout. Je takenpakket bestaat uit een uitdagende mix van 
coachend en uitvoerend werk. Aan afwisseling geen gebrek! 
 
Je werkt in een huiselijke setting met een klein team en krijgt volop de kans om de werking samen 
verder te laten evolueren. 
 
Je geniet van flexibiliteit in je werkuren in functie van de noden van het huis en je privé situatie. 
 
Een voltijdse, uitdagende job met contract van onbepaalde duur binnen een geëngageerd team. Het 
loon is conform de geldende barema’s PC 329. We erkennen de ervaring die je meebrengt.   
 
Solliciteren 
 
Stuur je CV en motivatiebrief voor 31 oktober 2018 naar: tomas.baum@stad.antwerpen.be.  
 
We nodigen geschikte kandidaten uit voor een schriftelijk proef op zaterdag 17 november 10-12 uur. 
Geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor een laatste jurygesprek op 21 of 23 november.   
 
Meer info te verkrijgen bij Tomas Baum: 0473 24 37 12.  
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