
 
 
 
VACATURE Educatief medewerker vrijzinnige 
gemeenschap West-Vlaanderen 
Functieomschrijving / Opdracht 
Wil je werken voor een organisatie waar gelijkwaardigheid, verbondenheid, ecologie, kritisch 
denken en eigen keuzes maken centraal staan? Ben je een vrijdenkende zinzoeker? Dan is 
een job bij deMens.nu - vrijzinnig humanistisch West-Vlaanderen iets voor jou.  

We organiseren heel wat boeiende activiteiten rond maatschappelijke thema’s. Ook verlenen 
we persoonlijke diensten als plechtigheden en een luisterend oor. Jij kan één van de 
professionele krachten worden die samen met talrijke vrijwilligers onze waardengedreven 
missie dagdagelijks in de praktijk omzet.  

We zoeken een medewerker die het eerste aanspreekpunt is voor onze ontmoetingscentra 
en lidverenigingen in hun vraag naar ondersteuning, die onze vrijwilligers actief kan 
begeleiden en een verbindende rol opneemt. Kom jij ons versterken met je ervaring in het 
realiseren van projecten en met jouw communicatie-skills?  

Taken en verantwoordelijkheden 
• Meewerken met en ondersteunen van vrijwilligers, adviseren van groeperingen en 

begeleiden in de programmatie en het opzetten van lokale activiteiten 
o Bewaken van de kwaliteit van de projectaanvragen binnen de morele 

dienstverlening 
o Aandacht hebben voor het nemen en stimuleren van nieuwe initiatieven 

• Coaching van vrijwilligers ter ondersteuning van de communicatiestrategie  
o Aanmoedigen van goede communicatiepraktijken  
o Vormingsaanbod creëren voor vrijwilligers rond contentplanning, sociale 

media, nieuwsbriefbeheer,… 
o Uitbouwen van een netwerk en zoeken naar nieuwe 

samenwerkingsverbanden 
o Aandacht hebben voor de werving van nieuwe vrijwilligers  

• De jeugdwerking ondersteunen in de provincie i.s.m. de jeugdconsulent, Hujo en de 
werking van de vrijzinnige feesten 
 

Profiel 
• Je hebt een vrijzinnig humanistische levensvisie en houding, kennis van de 

georganiseerde vrijzinnigheid vormt een pluspunt 
• Je bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs  
• Je hebt affiniteit met vrijwilligerswerking en communicatie  
• Je schrijft vlot en kan beperkt lay-outs verzorgen in functie van een kwaliteitsvolle  

communicatie 
• Je bent diplomatisch, open en kan motiverend omgaan met (vrijwillige) medewerkers 
• Je kan zelfstandig, planmatig en gestructureerd werken 



• Je beschikt over een rijbewijs B en kan je vlot verplaatsen binnen de provincie 
 

Arbeidsvoorwaarden / functiecontext 
• Je werkgever is de Instelling Morele Dienstverlening West-Vlaanderen die de 

financiële en materiële belangen van de vrijzinnige organisaties in de provincie 
behartigt 

• Je standplaats wordt in overleg bepaald. Er is mogelijkheid om de standplaats te 
hebben in onze kantoren te Brugge in de Hauwerstraat 3C hetzij in één van onze 
andere locaties in de provincie, afhankelijk van de wensen van de kandidaat en de 
praktische haalbaarheid voor ons. 

• Deze functie houdt een voltijdse tewerkstelling in (38u/week) 
• Verloning in functie van ervaring volgens PC 200 
• Voor de functie wordt een werkrooster opgesteld waarin de arbeidstijd gespreid over 

de week wordt in acht genomen 
• Mogelijkheid tot telewerk en telewerkvergoeding 
• Afwijkingen op het uurrooster kunnen in overleg en volgens de noodwendigheid van 

de dienst. Prestatie buiten het uurrooster worden opgenomen bij voorkeur binnen de 
2 maanden. 

• Avond- en weekendwerk wordt verwacht 

Plaats tewerkstelling 
West-Vlaanderen 

Hoe solliciteren? 
Bezorg je motivatiebrief en cv via e-mail naar voorzitter.westvlaanderen@demens.nu. De 
contactpersoon is dhr. Niels Callier.  

Meer weten? www.vrijzinnigwestvlaanderen.be  

 

http://www.vrijzinnigwestvlaanderen.be/
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