Informatiebundel selectieprocedure coördinator ontmoetingshuis De Brug
Aanwervingsprocedure
Stad Aalst
Het stadsbestuur streeft ernaar Aalst uit te bouwen tot een aantrekkelijke, charmante en
sociaalvoelende woonstad waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen.
Onderstaand organogram toont de huidige organisatiestructuur van stad Aalst, die een
modeldienst- en hulpverlener wil zijn voor onze bevolking en waar een blijvende investering in
toegankelijke en kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening als vanzelfsprekend wordt aanzien.
De organisatie telt ruim 1800 gedreven medewerkers.

Plaats in de organisatie
Je maakt als coördinator De Brug deel uit van de cluster Leren, gezin en samenleving, dienst
Samenleving en integrale veiligheid. Deze dienst bestaat uit vier teams, team Drughulpverlening,
team GAS, team Gemeenschapswachten en team Integrale veiligheid. Je zal deel uitmaken van het
team Integrale veiligheid.
Ontmoetingshuis De Brug kent recent een nieuwe invulling waardoor we op zoek gaan naar een
coördinator. Dit is dus een nieuwe functie waarin je zelfstandig zal aan de slag gaan.
De Brug wordt gefaseerd uitgebouwd als sociale site met een laagdrempelig aanspreekpunt en
ontmoetingsplek voor iedereen, gekoppeld aan een specifieke zorg- en hulpverleningsfunctie voor
personen met een hulpvraag.

De doelstellingen van Ontmoetingshuis De Brug zijn:
- Onderbescherming tegengaan door het creëren van een inloopaanbod als opstap naar
integrale hulp- en dienstverleningstrajecten.
- Inzetten op ontmoeting ter versterking van het sociaal netwerk van mensen en de sociale
cohesie in de buurt.
- Inzetten op het aanbieden van een toegankelijk aanbod op vlak van (geestelijke en
medische) gezondheidszorg.
- Inzetten op de ontwikkeling van basiscompetenties teneinde maatschappelijke participatie
mogelijk te maken.
De doelgroep zijn zowel de buurtbewoners als kwetsbare doelgroepen in Groot-Aalst voor wie
sociale activering en maatschappelijke participatie bemoeilijkt wordt.
De operationele functies in Ontmoetingshuis De Brug op dit moment zijn:
- dagopvang via het inloopcentrum in samenwerking met CAW;
- jeugdopbouwwerk in samenwerking met Lejo vzw;
- sociaal restaurant in samenwerking met De Loods;
- verhuurfunctie;
- drughulpverlening (traject);
- straathoekwerk.
Waar wordt verder nog op ingezet?
- Verdere uitbouw van de vindplaatsgerichte werking voor hulpverleners en lokale
actoren/verenigingen;
- Organisatie van een vormingsaanbod gekoppeld aan de sociale invulling van De Brug,
gericht op de doelgroep;
- Uitbouw van laagdrempelig aanbod van psychologische hulp in crisissituaties.
Je maakt deel uit van het team Integrale veiligheid en werkt vooral nauw samen met de twee
collega’s lokaal sociaal beleid, die de regierol opnemen. Als coördinator De Brug zal
Ontmoetingshuis De Brug jouw werkterrein en werklocatie zijn.
Jobinhoud
-

-

-

Je coördineert de dagelijkse algemene werking van De Brug. Je bent een verbindingsfiguur
dat zorgt voor een goede afstemming tussen alle aanwezige partners. Daarnaast sta je in
voor de infrastructuur van het gebouw (sleutelbeheer, beheer vergaderzalen, aanvragen
klusjesdienst, ...).
Je bouwt een klantgericht onthaal uit, op maat van De Brug. Je staat zelf ook uitzonderlijk
in voor het eerstelijnsonthaal van bezoekers.
Je geeft de sociale invulling van De Brug verder vorm, bewaakt de visie en ontwikkelt deze
verder via een gefaseerde aanpak in samenspraak met partners en beleid.
Je zorgt voor de inhoudelijke afstemming tussen en met interne/externe partners en
actoren. Je zoekt actief naar nieuwe of aanvullende samenwerkingsmogelijkheden en
zorgt hierbij voor draagvlak.
Je hebt een signaalfunctie en bent de schakel tussen actoren, partners en beleid.
Je geeft input aan het lokaal sociaal beleid in functie van de regierol.
Je bent het aanspreekpunt in en van Ontmoetingshuis De Brug, zowel voor de buurt als
voor interne en externe partners. Je staat in voor de communicatie, je bent het

aanspreekpunt voor de buurt(bewoners), voor interne en externe partners, andere
stadsdiensten en het beleid. Je zorgt voor een duidelijke communicatie over de werking
van De Brug via verschillende kanalen, dit in afstemming met de dienst en het beleid.
Profiel
Diploma
Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma of gelijkwaardig onderwijs.
Ook als laatstejaarsstudent kom je in aanmerking.
Kennis
- Je hebt kennis van of voeling met de thema’s kansarmoede, vindplaatsgericht werken,
participatie, ontmoeting, zorg en toegankelijkheid, de (kwetsbare) doelgroep, ...
- Je hebt kennis van de sociale kaart, of bent bereid deze op korte termijn te verwerven.
- Je bent bereid om de werking van een lokaal bestuur en specifieke programma’s te leren
kennen.
Competenties
- Om de sociale invulling van De Brug verder vorm te geven ben je in staat om proactief doelen
te stellen en nauwgezet actieplannen uit te tekenen waarbij je de juiste middelen en
partners inschakelt binnen de beschikbare tijd.
- Je bent in staat je taken zelfstandig uit te voeren en schrikt er niet voor terug om knopen
door te hakken of crisissituaties aan te pakken. Je werkt gestructureerd en planmatig om
taken tot een goed einde te brengen.
- Je vangt onverwachte problemen op door ‘out of the box’ te denken en creatieve
oplossingen op eigen initiatief te implementeren.
- Je bent stressbestendig binnen werksituaties en je beschikt over een gezonde dosis
draagkracht.
- Je houdt van samenwerken, neemt initiatief in het zoeken naar externe partners en kan
hen overtuigen om duurzaam samen te werken.
- Je bent communicatief sterk en het schrikt je niet af om te communiceren met diverse
profielen (ouderen, jongeren, externe partners, hulpverleners, …). Je communiceert op
een klantgerichte, constructieve manier, bent een vlotte netwerker en maakt makkelijk de
verbinding tussen mensen op communicatief vlak.
- Je streeft een hoge kwaliteit na en zet je ten volle in voor het nauwkeurig opvolgen van
administratieve taken.
- Je stelt je flexibel op, zowel naar taakinhoud als werkuren (occasioneel avondwerk en
weekendpermanentie).

Waarden
De vier waarden geven identiteit aan onze organisatie. Dit zijn meer dan mooie woorden: elke dienst
/ elk team geeft zelf invulling aan de manier waarop de waarden worden beleefd en gaat er actief
mee aan de slag!

Aanbod
-

-

-

-

Een gevarieerde functie in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen
en klantgerichtheid centraal staan.
Een voltijds contract van onbepaalde duur als coördinator waarbij je werkt in een systeem
van flexibele arbeidstijd tussen 7 en 22 uur. Sporadisch avond- en weekendwerk is
mogelijk.
Werken in het centrum van Aalst, nl. ontmoetingshuis De Brug (adres: Hertshage 11, Aalst).
Occasioneel telewerk is beperkt mogelijk.
Weddeschaal B1-B3 (met een basisbrutowedde tussen 2 483,38 EUR per maand en 4 146,34
EUR per maand). Relevante anciënniteit komt in aanmerking, zowel uit de openbare
sector, privésector of als zelfstandige. De door jou ingediende tewerkstellingsattesten
worden onderzocht en vervolgens wordt de relevante anciënniteit bepaald.
Een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en een fietspremie.
Daarnaast voorzien we uiteraard alles wat je nodig hebt om jouw functie goed uit te
oefenen (vb.: laptop, …)
Ben je benieuwd wat het betekent om te werken voor stad Aalst? Lees hier alle informatie
na over de stad Aalst als werkgever.

Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat uit 3 onderdelen:
1. een sollicitatiedocument (geschikt/ongeschikt)
2. een presentatie op 40 punten
3. een mondeling gedeelte op 60 punten
Elk onderdeel is eliminerend. Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat geschikt bevonden worden in
het sollicitatiedocument, 60% van de punten behalen op de presentatie, 60% van de punten
behalen op het mondelinge gedeelte en 60% van de punten behalen op het geheel van de selectie.

27/09/2021

28/09/2021

18/10/2021

29/10/2021

• Uiterste inschrijvingsdatum
• Recent cv én kopie van je bachelorsdiploma bezorgen via website www.aalst.be

• Sollicitatiedocument
• Je levert het sollicitatiedocument in samen met jouw CV via website www.aalst.be
uiterlijk op 27 september 2021 of via personeelsdienst. selecties@aalst.be uiterlijk op 28
september 2021

• Presentatie
• Indien veel kandidaten ook op 20 oktober 2021.
• Je ontvangt de opdracht voor de presentatie op 11 oktober. Deze moete uiterlijk op 13
oktober 2021 ingeleverd worden.
• Op 40 punten - eliminerend

• Mondeling gedeelte
• Competentiegericht interview
• Op 60 punten - eliminerend

Informatie

• Voor meer inlichtingen over de
selectieprocedure kan je
tussen 9u en 17u contact
opnemen met Sara, recruiter
• Als recruiter ben ik vaak in
gesprek. Laat gerust een
voicemail na en ik bel je zo snel
als mogelijk terug.

• 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties
@aalst.be
• Voor meer informatie over
jouw kandidatuur, kan je
tussen 9u en 17u terecht bij
Shani, dossierbeheerder.

Ellen Piron

• 0478 36 40 29
personeelsdienst.selecties
@aalst.be

Shani Bisback

Sara Temmerman

Informatie over selectie onderdelen en de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je
raadplegen op de website van de stad Aalst. Ook kan je er sollicitatietips terugvinden.

• 053 72 31 52
ellen.piron@aalst.be
• Voor meer informatie over de
inhoud van de functie, kan je
tussen 9u en 17u contact
opnemen met Ellen,
Procescoach, Sociale zaken.

