VACATURE
Voltijds coördinator Domo vzw – afdeling Leuven
Domo biedt laagdrempelige, preventieve gezinsondersteuning aan huis bij kwetsbare gezinnen, met
kinderen onder de twaalf jaar en aanstaande gezinnen. Met onze één op één aanpak willen we
talentontwikkeling bij jonge kinderen bevorderen, het isolement van kwetsbare gezinnen
doorbreken en hun netwerk versterken en ouders in hun opvoedende rol bevestigen en versterken.
Op die manier willen we voorkomen dat alledaagse problemen onoverkomelijk worden.
Domo is intussen in 16 gemeenten en steden actief en werd door Kind & Gezin erkend als preventief,
mobiel gezinsondersteunend aanbod door vrijwilligers.
Voor de afdeling Leuven, een werking waar een 100-tal vrijwilligers kwetsbare gezinnen
ondersteunen, zijn wij op zoek naar een voltijds coördinator.

Taken
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Je coördineert de dagelijkse werking van de afdeling Leuven
Je bent verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid van de werking: wervingsacties
opzetten, vrijwilligers opleiden, vrijwilligers en gezinnen bij elkaar brengen, maandelijkse
intervisiemomenten met vrijwilligers organiseren
Je voert kennismakings- en afrondingsgesprekken met de gezinnen
Je vertegenwoordigt Domo Leuven in het werkveld in het Leuvense, legt contacten met
partnerorganisaties en beleidsmedewerkers
Je coördineert de stuurgroep die de werking in Leuven ondersteunt
Je werkt samen met de vrijwilligerscoach en stuurt het vrijwilligersteam aan dat de dagelijkse
werking ondersteunt.
Je schrijft het jaarverslag van de werking en kan dit mondeling toelichten, je stelt foutloos
verslagen samen, bereidt vergaderingen inhoudelijk en methodisch voor en schrijft bondige
projectvoorstellen in functie van fondsenwerving
Je kan de knelpunten van de organisatie en de gezinnen verwoorden, zowel op niveau van de
eigen organisatie als op breder niveau in het werkveld
Je rapporteert aan en staat onder supervisie van de algemeen coördinator

Wij verwachten
•
•
•
•
•
•
•
•

Een betrouwbare teamspeler die heel wat zelfstandigheid aan de dag kan leggen
Een communicatiebeest, die zowel tussen vrijwilligers als stakeholders uit het werkveld het
woord op gepaste wijze neemt
Een warm empathisch hart, met een koele besluitvaardigheid en een prioriteitsbewustzijn
Een flexibele geest, die open staat voor onverwachte wendingen en organisatienoden
Een enthousiaste vogel die vrijwilligers kan binden en warm maken
Een efficiënte ondernemer die projectmatig kan werken, kan plannen en bijsturen en
budgetverantwoordelijkheid neemt
Een diploma van Bachelor of gelijkwaardig
Relevante ervaring in het werkveld of werken met vrijwilligers is een pluspunt

Wij bieden
•
•
•

Een enthousiast team van Domo-collega’s in heel Vlaanderen, waar je regelmatig mee in
overleg gaat over de Domo-werking
De nodige omkadering om in de studentenstad kwetsbare gezinnen op de kaart te zetten en
ze te versterken.
Een voltijds contract van onbepaalde duur met verloning volgens paritair comité 329.01,
barema B1b, maaltijdcheques en een flexibel werkrooster

Solliciteren of meer info
Wij verwachten je motivatiebrief en CV voor 31 oktober 2019 via mail naar
karlien.craps@domovzw.be.
Domo vzw, Naamsestraat 153-155, 3000 Leuven, 0497 55 56 28

