
 

PROJECTVERANTWOORDELIJKE WIJK-WERKEN 

VACATURE SELAB 

Selab is op zoek naar een projectverantwoordelijke Wijk-werken. Selab is een intergemeentelijk 

samenwerkingsverband dat instaat voor o.a. de regie sociale economie binnen de gemeenten 

Brasschaat, Brecht, Kapellen, Kalmthout, Malle, Schoten, Stabroek en Wuustwezel. De 

projectverantwoordelijke wijk-werken staat in voor de opstart, uitbouw en leiding van de dienst Wijk-

werken.  

Functieomschrijving 

1. Plaats binnen de organisatie 

De projectverantwoordelijke wijk-werken 

- Rapporteert aan de algemeen coördinator. 

- Staat in overleg met collega’s en externe stakeholders (gemeenten én ocmw’s, vdab, 

onderwijs, (se) bedrijven, …). 

 

2. Doel van de functie 

De projectverantwoordelijke wijk-werken staat in voor de opstart, uitbouw en leiding van 

een het project wijk-werken binnen de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kapellen, Kalmthout, 

Malle, Schoten en Wuustwezel.  

 

3. Resultaatsgebieden 

 

Voorbeelden van resultaten:  

- Coördinatie van de dienstverlenende activiteiten aan gebruikers en werknemers;  

- Coördinatie van de bijhorende stuur-en overleggroepen; 

- Aantrekken van gebruikers voor het systeem wijk-werken; 

- Zorgt voor vorming of begeleiding op maat van de wijk-werker; 

- Start partnerschappen in kader van wijk-werken; 

- Neemt een vlinderfunctie op en biedt ondersteuning op clusterniveau;  

- Garandeert de continuïteit van de werking. 

 

 

4. Competenties 
 

 Ondernemersgericht en innovatief;  

 Overtuigend, motiverend en enthousiast  

 Initiatief nemen (trekkersrol), 

 Beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden en is sterk in overleg 
en samenwerking.  



 

 Planmatig en gestructureerd met aandacht voor kwaliteit, stiptheid en 
nauwkeurigheid, 

 In staat om de ruimere context te bewaken en discipline-overschrijdend te denken; 

 In staat om verschillende taken te combineren zonder het overzicht te verliezen;  

 Zelfstandig en resultaatsgericht;  

 Vlotte omgang met de softwarepakketten van MS Office  

 Kan feedback geven 

 Sterke administratieve vaardigheden 

 Financiële voorkennis  
 

5. Technische en functiespecifieke vereisten 

 

De projectverantwoordelijke wijk-werken 

- Heeft kennis over socio- economische ontwikkelingen in het bijzonder op het vlak van 

sociale economie, tewerkstellingsmaatregelen en de bevoegdheden van de verschillende 

overheden daarin. 

- Heeft kennis van organisatieontwikkeling  

- Heeft ervaring met netwerken, klantenbinding, ed. 

- Is bereid tot occasioneel avondwerk en voortdurende bijscholing 

- Beschikt over een goede kennis van de meest courante softwarepaketten 

 

6. Voorwaarden 

- In bezit van een bachelor diploma en minstens 1 jaar relevante werkervaring. 

- Rijbewijs  

 

7. Aanbod  

- Een deeltijds contract (4/5) van onbepaalde duur.  
- Weddenschaal B4-5 in overeenstemming met relevante ervaring. 
- Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding, … 
- Interessant verlofstelsel en glijdende werkuren. 
- Dynamische en diverse werkomgeving. 

 
 
Aanvang contract 1 januari 2018.  
Plaats van tewerkstelling: Brasschaat, Verhoevenlei 50.  
 

Interesse? 

Je sollicitatiebrief en cv ontvangen we per post t.a.v. Greet Patho op adres: Verhoevenlei 50, 2930 

Brasschaat of via mail greet.selab@gmail.com ten laatste op 27 november 2017. Het schriftelijk 

examen vindt plaats op donderdag 07 december 2017. De sollicitatiegesprekken gaan door op 

donderdag 14 december 2017. De selectieproeven gaan door bij Selab, Verhoevenlei 50, 2930 

Brasschaat. 

mailto:greet.selab@gmail.com

