Vacature stafmedewerker
Maatschappelijke Innovatie
(100%) m/v/x
De maatschappelijk innovator werkt in regio Mechelen aan positieve maatschappelijke
verandering via concrete (sociale) projecten. Hij/zij weet wat er leeft, kent de
maatschappelijke uitdagingen en spot kansen tot het ontwikkelen van nieuwe projecten.
Naast het opzetten van gezamenlijke projecten krijgt hij/zij in afstemming en samenspraak
ook de kans om in te zetten op specifieke regionale kansen en ontwikkelingen.
Hij/zij herkent en verenigt maatschappelijk geëngageerden (zowel lokaal als regionaal).
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Werkplek Mechelen, maar actief in heel de regio.
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