
VACATURE VOOR STAFMEDEWERKER ANTWERPEN  
beweging.net Antwerpen vzw - voltijds  
 
Beweging.net Antwerpen is een open en solidair netwerk van 17 sociale organisaties,  
talloze bondgenoten en vele vrijwilligers. Samen werken we aan rechtvaardige en duurzame 
oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.  Met bijzondere aandacht voor de meest 
kwetsbaren.  
 
Voor onze werking in de stad Antwerpen zoeken wij een dynamische stafmedewerker met een hart 
voor onze stad en al haar inwoners.  
Werken met vrijwilligers en specifieke dossiers zijn je kernopdrachten. 
 
Je profiel  

 je houdt van Antwerpen en hebt interesse in en kennis van het beleid van de stad 

 je bent bereid je in te zetten en de handen uit de mouwen te steken 

 je bent een goede organisator  

 je bent een procesbegeleider en je kan mensen enthousiasmeren en ondersteunen 

 je kunt samenwerken met groepen en bent vertrouwd met groepsdynamica 

 je werkt graag samen met vrijwilligers aan maatschappelijke uitdagingen  

 je kunt vlot communiceren, ook met hedendaagse communicatiemiddelen 

 je bent een teamspeler 

 avond- en weekendwerk schrikken je niet af 
 
Taken  

 vormen, ondersteunen, begeleiden en oprichten van lokale bewegingspunten,   
werkgroepen en netwerken 

 dynamisch inspelen op politieke, maatschappelijke en actuele problemen  

 beweging.net mee vertegenwoordigen en haar visie en standpunten uitdragen 
 
Voorwaarden  

 diploma maatschappelijk assistent, bij voorkeur optie sociaal cultureel werk of een opleiding 
humane wetenschappen niveau bachelor of master, of gelijkwaardig door ervaring 

 ervaring in het werken met groepen en met vrijwilligers strekt tot aanbeveling 

 affiniteit met en kennis van de stad; in de stad wonen is een pluspunt 

 milieu en duurzame ontwikkeling, mobiliteit, ruimtelijke ordening: affiniteit met een of 
meerdere van deze domeinen is een troef. 

 goede kennis van  Microsoft Office (Word, Powerpoint, Outlook) e.a. 

 rijbewijs B, beschikken over een fiets 
 

Wij bieden  

 een contract van onbepaalde duur met een goed loon en verschillende extralegale 
voordelen, een aangename werksfeer, een boeiende en gevarieerde job. 

 
Selectieprocedure en kandidatuurstelling  

 selectie op basis van curriculum vitae, gesprekken en assessment  

 kandidatuurstelling met curriculum vitae voor 22 februari 2019 bezorgen aan  
beweging.net vzw, tav Annemie Verhoeven, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen 
annemie.verhoeven@beweging.net   
Eerste selectiegesprek voorzien op 26 en/of 27 februari 2019. 

 Voor meer informatie kan je telefonisch contact opnemen:  03 220 12 04 
 
Beweging.net wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen.  
Wij moedigen kandidaten aan te solliciteren ongeacht gender, afkomst of beperking. 
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