
WVA zoekt talent 
 

Vzw Westhoek Vrijetijd Anders in Ieper zet als 

erkende vrijetijdszorgorganisatie voor de Westhoek 

in op het organiseren en ondersteunen van 

kwalitatieve en betaalbare vrije tijd voor kinderen, 

jongeren en volwassenen met een (vermoeden) van 

beperking en andere kwetsbare groepen. Als kleine 

organisatie staan we open voor diverse 

samenwerkingsvormen en leunen we op het engagement van diverse vrijwilligers. 

Om ons team te versterken, zijn we op korte termijn op zoek naar een enthousiaste: 

 

VRIJETIJDSWERK(ST)ER 

 

JOUW OPDRACHT 

Onze algemene werking is het sterkst uitgebouwd in de regio Ieper. De komende jaren 
willen wij sterker aanwezig zijn in Diksmuide-Veurne-Westkust. In samenspraak met het 
sociale en culturele netwerk in Diksmuide zijn wij gestart met een nieuwe antennewerking. 

Naast het zelf aanbieden van activiteiten zetten wij ook in op individuele inclusieve 
trajectbegeleiding in overleg met reguliere organisaties. 

Jouw taken en verantwoordelijkheden bestaan uit: 

 Organiseren en plannen van een aangepast vrijetijdsaanbod in de noordelijke 
Westhoek 

 Nieuwe vrijetijdsprojecten en samenwerkingen ontwikkelen 

 Werven, coachen en coördineren van een actieve vrijwilligersploeg voor deze regio 

 Uitbouwen en versterken van individuele trajectbegeleidingen en werkmodellen 

 Samenwerken met externe partners, diensten en diverse netwerken 

 In afspraak met het team en coördinator meewerken met de algemene werking 

 

JOUW PROFIEL 

Jouw basishouding en enthousiasme spoort met onze missie, visie en krachtlijnen: je denkt 
en handelt vanuit warme inclusie en volwaardig burgerschap en benadert iedereen met 



zorgzaamheid, positivisme en respect voor verschil. 

Je bent een creatief organisatietalent en handelt waar nodig. Je kan vrijwilligers motiveren 
en enthousiasmeren. Je bent communicatief, oplossingsgericht en vlot in de omgang met 
jongeren en volwassenen met beperkingen, ouders, vrijwilligers, collega’s en externen. 

Je hebt een stipte en correcte houding met kritische verantwoordelijkheidszin. Participatief 
leiderschap en inzicht in groepsdynamiek zijn belangrijk en je bent een echte teamspeler. 

Je hebt een diploma in de menswetenschappen en/of relevante ervaring. Kennis in omgang 
met mensen met een beperking is een pluspunt. 

Je kan vlot overweg met PC, Officepakket en smartphone en beschikt over een rijbewijs B. 
Je bent bereid te werken in een flexibel uurrooster: dit betekent frequent avond- en 
weekendwerk. 

 

ONS AANBOD 

Een deeltijdse functie (27 uur) met een gevarieerd en boeiend takenpakket en met ruimte 
voor jouw creatieve inbreng. 

Een arbeidsovereenkomst als bediende voor onbepaalde duur met een loonbarema 
volgens paritair comité 329.01. 

Een boeiende en leerrijke werkplek met fijne collega’s en enthousiaste vrijwilligers. 

Een warme missie-gedreven organisatie die openstaat voor jouw initiatief en inzet op 
levenskwaliteit en groei voor iedereen. 

 

INTERESSE ? 

Laat ons proeven van jouw enthousiasme, motivatie en achtergrond en stuur ons ten 
laatste op zondag 13 januari 2019 je motivatiebrief en CV naar 
patrick.masson@wvavzw.be. De sollicitatiegesprekken gaan door in de week van 21 
januari. 

Meer informatie over onze werking en missie-visie kan je vinden op www.wvavzw.be. 
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