Vacature campagnemedewerker

Ben jij een geboren netwerker die mensen bij elkaar brengt? Is LEF jouw middle
name?
 Weet je voor onze campagne sponsors en vrijwilligers aan te trekken en
te inspireren? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

WERVEL vzw is op zoek naar een medewerker met lef voor het ondersteunen
van haar campagne “Lunch met LEF”. LEF staat bij Wervel voor Lokaal,

Ecologisch en Fair, de basisingrediënten voor een gezond landbouw- en
voedingssysteem. In deze campagne neemt Wervel samen met ouders,
schoolpersoneel, boeren en koks de schoolmaaltijden terug in eigen handen.
Deze campagne is voor Wervel een duik in de superdiversiteit van onze
samenleving. Wervel vindt gelijke kansen erg belangrijk en selecteert kandidaten
op basis van hun kwaliteiten en niet op basis van hun afkomst, handicap of
leeftijd. Wervel moedigt kandidaten uit kansengroepen expliciet aan om zich
kandidaat te stellen.
WERVEL vzw is een sociaal-culturele beweging die opkomt voor een gezonde
landbouw en voeding. We bieden je een uitdagende en afwisselende job in een
vernieuwende beweging. Het team waarin je werkt bestaat uit 6 medewerkers
(een coördinator, een administratieve kracht, een communicatiemedewerker en
3 inhoudelijke medewerkers, inclusief jij). Daarnaast is er een achterban van
enthousiaste vrijwilligers die Wervel op handen dragen.

TAKEN
●

Je motiveert en ondersteunt geïnteresseerde actoren in het tot stand
komen van een “Lunch met LEF” actie of project.

●

Je spreekt ouders van kinderen op de basisschool aan om de campagne
voor te stellen, aan de schoolpoort, in de krant, op facebook, op
evenementen

●

Je houdt het interactief doe-boek up-to-date

●

Je denkt mee over het bereiken van een breder publiek

●

Je identificeert partners en/of evenementen die Lunch met LEF naar een
hoger niveau kunnen brengen

●

Je denkt na over aantrekkelijke formules om LEF in de refter en de klas te
loodsen (naast warme maaltijden, ook brooddozen, salade en soepbar,
vieruurtje …)

●

Je hebt oog voor een maximale betrekking van ouders en andere actoren
in het proces

●

Je levert inhoud aan de communicatiemedewerker om de campagne in de
kijker te zetten

PROFIEL
●

Je bent dynamisch en weet van aanpakken

●

Je hebt relevante ervaring in campagnewerk

●

Je hebt voeling met scholenwerking en met ouders met diverse
achtergronden

●

Je kan vrijwilligers coachen en motiveren.

●

Je hebt voeling met de bekommernissen van alle betrokkenen bij Lunch
met LEF, van de boer(in) tot het kind.

●

Je werkt planmatig en kan organiseren.

●

Je bent creatief en kan out-of-the-box denken

●

Je kan zelfstandig én in teamverband werken.

●

Je spreekt Nederlands en Frans.

Andere pluspunten zijn:
●

Je hebt kennis van het sociaal-culturele verenigingsleven in Vlaanderen
en/of Brussel.

●

Een extra taal als Pools, Bulgaars, Arabisch, Turks is een pluspunt.

WIJ BIEDEN
●

Een gevarieerde en geëngageerde job in een team met gedreven
medewerkers.

●
●

Deeltijds contract van onbepaalde duur: 50% VTE (19u per week).

Loonbarema B1a van het sociaal-cultureel volwassenenwerk (Paritair
Comité 329). Relevante anciënniteit wordt meegenomen bij de bepaling
van het uiteindelijke loon.

●

Gratis woon-werkverkeer mits gebruik van het openbaar vervoer.

●

Indiensttreding: zo snel mogelijk.

●

Locatie in het duurzame gebouw Mundo-B te Brussel (Edinburgstraat
26,1050 Elsene, vlakbij Metro Naamse Poort).

●

De mogelijkheid om je bij te scholen.

Solliciteren?
Mail je CV en motivatiebrief ten laatste op 25 december naar patrick@wervel.be.

