
 
 

Vormingplus zoekt een halftijds projectmedewerker (M/V) met 
ervaring op het vlak van diversiteit 

 

Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen speelt in op actuele maatschappelijke kwesties en 

engageert zich om inclusieve en duurzame alternatieven te verkennen. 

Wie zoeken we? 

We zoeken een halftijds projectmedewerker (M/V). 

 

Wat ga jij doen? 

Je start een verbindend project op dat vertrekt vanuit de interesses en hoop/wanhoop van mensen met 

een migratie-achtergrond. In Kortrijk organiseer je één of meer evenementen in 2019. 

Ook in Roeselare ondersteun je de start van een project. Je legt verbindingen tussen mensen met 

en zonder migratieachtergrond. Je kijkt waar interesses liggen, je kan initiatieven opstarten en 

processen begeleiden. 

 

Waarom? 

We willen bruggen bouwen tussen mensen uit verschillende gemeenschappen in de regio. 

 

Wie ben je? 

 Je start projecten op en je kan netwerken opbouwen met partners. Je hebt een hart en een oor voor 

mensen;  

 Je kent de regio Midden- en Zuid-West-Vlaanderen heel goed (regio Kortrijk-Roeselare-Tielt);  

 Je hebt ervaring op het vlak van interculturaliteit;  

 Je hebt minimum een bachelordiploma;  

 Je hebt eerder al gewerkt met groepen en in projecten (professioneel en/of vrijwilligerswerk);  

 Je kan goed communiceren, je bent vertrouwd met sociale media;  

 Je maakt duidelijke afspraken, je kan omgaan met een budget en met timing; 

 Je houdt van educatief en praktisch werk;  

 Het is een meerwaarde als je eigen netwerken rond diversiteit kan inbrengen in onze werking;  

 Je wil soms ’s avonds en in het weekend werken. 

 

Wat bieden wij? 

 

 Een enthousiast team dat resultaat én proces belangrijk vindt;  

 Een halftijds contract van bepaalde duur tot december 2019;  

 Een verloning volgens PC329 op barema MV1; 

 Vergoeding van woon-werk-verkeer via openbaar vervoer. 

Wil je solliciteren voor deze job? 

 

Stuur dan een motivatiebrief en een CV naar katrien.delporte@vormingplus.be vóór 23 januari 2019. Je 

ontvangt een bericht tegen 31 januari of je naar de volgende ronde kan. 
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