VACATURE
Exalta vzw is voor woonzorgcentrum Exalta | Sint-Vincentius is voor het project Zorgzame Buurten
op zoek naar een:

Projectmedewerker Zorgzame Buurten Zaffelare
bepaalde duur | 28.5 uur per week
Project
In 2021 lanceerde minister Beke een projectoproep om projecten te ondersteunen bij de verdere
uitbouw en duurzaamheid van Zorgzame Buurten in Vlaanderen. Een Zorgzame Buurt is een buurt waar
mensen comfortabel thuis of in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen en er de nodige hulp of
ondersteuning krijgen van buren, zorgverleners of anderen. Wij werden als één van de 114 projecten
geselecteerd met dit project. De Gemeente Lochristi en het woonzorgcentrum Exalta | Sint-Vincentius
gaan samen met een waaier aan lokale professionele partners en verenigingen voor een Zorgzame
Buurt in Zaffelare: “Samen thuis in de Zaffelaarse buurt!”.
Hoofddoel van de functie
Als projectmedewerker draag je bij tot de uitvoering van het goedgekeurde project ‘Samen thuis in de
Zaffelaarse buurt’. Je bouwt netwerken uit met de buurtbewoners, het woonzorgcentrum, organisaties
en verenigingen in de buurt.
Je hebt hierbij specifieke aandacht voor de meest kwetsbare buurtbewoner. Je werkt samen met
verschillende lokale partners aan een leefbare buurt. Je detecteert noden en knelpunten, je bekijkt hoe
de verschillende welzijns- en zorgdiensten maar ook buurtbewoners hier een gepast antwoord op
kunnen formuleren.
Als projectmedewerker sta je in voor het opmaken van een buurtanalyse en een concreet actieplan op
basis van de projectaanvraag. Je zoekt de juiste methodieken om een buurtwerking uit te bouwen.
Jij zorgt voor de opstart van een antennepunt van het lokaal dienstencentrum, het uitwerken van een
ontmoetingsplek (tuinproject) en faciliteert een interdisciplinaire samenwerking in de gemeente.
Je bent het aanspreekpunt voor de kerngroep van het project voor de buurtbewoners en treedt op als
brugfiguur tussen de buurtbewoners, organisaties, verenigingen en het lokaal bestuur.
Je werkt mee aan de evaluatie van het project en duurzaamheid van de Zorgzame Buurt.

Kerntaken als projectmedewerker Zorgzame Buurten:













Je weet te enthousiasmeren, samen te werken en te netwerken.
Je kan beleidsadvies formuleren.
Je hebt ervaring in het opzetten, coördineren en leiden van acties, initiatieven en projecten.
Je bouwt vlot een netwerk op.
Je hebt kennis van de dienst- en hulpverlening in de gemeente en welzijnslandschap.
Je weet een vertrouwensrelatie op te bouwen met cliënten en partners.
Je hebt kennis van outreachend werken en weet dit toe te passen.
Je hebt een sterk empathisch vermogen.
Je kan vlot communiceren en coachen zowel voor groepen als met individuen.
Je bent creatief en kan die creativiteit ook omzetten naar praktisch haalbare voorstellen.
Je bent in staat om neutraal op te treden in conflictsituaties en je slaagt er in om dialoog te
herstellen.
Je kan zowel zelfstandig werken als in teamverband.
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VACATURE
Kerncompetenties








klantgerichtheid
integriteit
empathie
samenwerken
verantwoordelijkheidszin
creatief denken





organisatietalent
stressbestendig
zelfstandig werken

Aanbod en voordelen
 Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma of gelijkwaardig binnen het brede domein van
welzijn.
 Je beschikt over een relevante ervaring.
 Onmiddellijke start tewerkstelling gedurende 2 jaar van maximaal 75%. Bij gunstige evaluatie van
het project worden verdere mogelijkheden bekeken in kader van verduurzaming.
 Vormings- en ontplooiingsmogelijkheden
 GSM/telefoon
 Laptop
 Flexibele arbeidstijden (eveneens bereid tot avond- of weekendwerk)
 Woonwerkverkeer en extra fietsvergoeding
 Maaltijdcheques
 Een fijne werkomgeving, goed bereikbaar en gratis parking
Voorwaarden
 Je hebt een blanco uittreksel strafregister.

Plaats tewerkstelling
Woonzorgcentrum Exalta | Sint-Vincentius, Kanunnik P.J. Triestlaan 4 9080 Zaffelare
www.sintvincentius.be.
Interesse?
 Stuur je motivatiebrief vóór 10 april per e-mail t.a.v. mevr. Hilde Van Hecke, regiodirecteur WZC
Exalta | Sint-Vincentius naar hilde.vanhecke@exalta.be.
 Voor meer informatie, neem telefonisch contact op met mevr. Hilde Van Hecke op 09 326 98 15.
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