Coördinator ontmoetingshuis De Brug (m/v/x)
Heb jij aanleg om te coördineren en kan jij fungeren als een aanspreekpunt? Spreken thema’s als kansarmoede,
vindplaatsgericht werken, participatie, ontmoeting en zorg en toegankelijkheid jou aan? Lees dan snel verder!
Hieronder vind je een beknopte beschrijving van deze vacature. Raadpleeg de informatiebundel onderaan voor uitgebreide informatie.
Beknopte jobinhoud
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.
Je 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.
Jouw belangrijkste uitdagingen:
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.

Jij…
hebt een bachelorsdiploma of gelijkwaardig onderwijs. Ook als laatstejaarsstudent kom je in aanmerking.
hebt kennis van of voeling met de thema’s kansarmoede, vindplaatsgericht werken, participatie, ontmoeting, zorg en toegankelijkheid, de
(kwetsbare) doelgroep, ...
hebt kennis van de sociale kaart, of bent bereid deze op korte termijn te verwerven.
bent bereid om de werking van een lokaal bestuur en specifieke programma’s te leren kennen.
stelt proactief doelen en kan nauwgezet actieplannen uittekenen.
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.
durft knopen door hakken of crisissituaties aan pakken met de nodige creativiteit. Je bent stressbestendig en beschikt over een gezonde
dosis draagkracht.
neemt initiatief in het zoeken naar externe partners en bouwt duurzame samenwerkingsverbanden op.
bent communicatief sterk en een vlotte netwerker die mensen kan verbinden op een constructieve en klantgerichte manier.
werkt op een kwalitatieve manier en bent nauwkeurig in het opvolgen van administratieve taken.
bent flexibel zowel naar taakinhoud toe als naar werkuren.

Stad Aalst...
biedt je een gevarieerde job in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid centraal staan, want
“Samen bergen verzetten, da’s klasse!”.
heeft een voltijds contract van onbepaalde duur als coördinator ontmoetingshuis De Brug in de aanbieding waarbij je werkt in een systeem
van flexibele tussen 7uur en 22 uur.
biedt je een loon binnen weddeschaal B1-B3 (met een basisbrutowedde tussen 2483,38 EUR per maand en 4146,34 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.
geeft je de kans om aan de slag te gaan in het centrum Aalst, nl. ontmoetingshuis De Brug (adres: Hertshage 11, Aalst). Occasioneel telewerk is
beperkt mogelijk.
vult jouw loon verder aan met 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).
als werkgever, daar lees je hier alles over.

Maar hoe solliciteer je nu?
Solliciteren doe je via de website van de stad Aalst (https://aalst.be/overzicht/vacatures-bij-de-stad), waar je tot en met 27 september 2021
een recent cv en jouw diploma kan opladen.
Een sollicitatie bestaat uit:
een sollicitatiedocument (zie bijlage) dat ingediend moet worden voor 28 september 2021.
een presentatie, die plaatsvindt op 18 oktober 2021. Indien veel kandidaten ook op 20 oktober 2021.
een mondeling gedeelte, dat plaatsvindt op 29 oktober 2021.
Om je goed voor te bereiden op een sollicitatie bij stad Aalst, vind je hier de beste sollicitatietips.

Blijf je toch achter met vragen?
Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met Sara Temmerman, recruiter, via 0478 36 40 29

of personeelsdienst.selecties@aalst.be.
Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Ellen Piron, Procescoach Sociale zaken via
053 72 31 52 of ellen.piron@aalst.be.
Infobundel_aanwerving_coördinator_De_Brug.pdf
Sollicitatiedocument_CDB.docx
aanvraag_redelijke_aanpassingen.docx
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Interesse?
Voor meer informatie:
Bel SARA TEMMERMAN
op het nummer: 053 73 21 83

