Gemeenschapscentrum De Linde zoekt een
sociaal-cultureel werker voor een artistiek
wijktraject in Haren.

De Linde is een klein, maar dynamisch gemeenschapscentrum, gelegen te Haren (1130
Brussel). In het kader van de uitbouw en uitvoering van een wijktraject gesubsidieerd door
de stad Brussel is het centrum op zoek naar een gemotiveerde (m/v) voor de functie van
sociaal-cultureel werker (halftijds contract bepaalde duur).
De Linde is één van de 22 gemeenschapscentra in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
Onze doelstelling is de leefkwaliteit van de stad te bevorderen door gemeenschapsvormende
activiteiten te ontplooien op vlak van
•
•
•

Onthaal, informatie en dienstverlening aan burgers, verenigingen en kansengroepen
Culturele participatie, animatie en spreiding
Educatie en vorming

Taakomschrijving
We zijn op zoek naar een sociaal-cultureel werker om een participatief kunsttraject met
buurtbewoners uit te denken, te organiseren en uit te werken. Je detecteert nieuwe sociaalculturele praktijken en groepen met oog op participatie aan het lokale sociaal-culturele
netwerk. Je verenigt lokale sociaal-culturele spelers en ondersteunt hen inhoudelijk en
methodisch bij de uitwerking van het project.
We zoeken een netwerker die de inwoners met elkaar en met de Linde verbindt; een
activator die maatschappelijke verbondenheid binnen Haren kan realiseren; een
groepswerker die in een buurt een dynamiek op gang kan brengen; en tenslotte een
organisator die veel praktisch werk kan verzetten.
Opdrachten:
• Extra aandacht besteden aan het introduceren van nieuwe doelgroepen binnen het
project.
• Uitbouwen en onderhouden van een netwerk met de verschillende sociaal-culturele
spelers in Haren.
• Coördineren, realiseren en promoten van verschillende activiteiten die passen binnen
het traject.
• Je gaat actief op zoek naar groepen, verenigingen, organisaties, sleutelfiguren,
gemeenschappen,… en bouwt met hen een netwerk en vertrouwensband op.
• Je beheert het toegewezen budget van de sociaal-culturele activiteiten.
• Je ontwikkelt publieksactiviteiten gebaseerd op de krachten en noden van het sociaalcultureel netwerk, in samenwerking met de andere stafmedewerkers.
• Je dynamiseert sociale processen en legt contact met andere sociale actoren en
organisaties in de buurt.
• Je verzamelt relevante informatie voor de lokale werking.
Vaardigheden en attitude
•
•

Vlotte communicatie, sociaal en contactvaardig.
Mondig zijn, geen drempelvrees hebben om actief naar personen te durven
toestappen

•
•
•
•
•
•
•
•

Zich kunnen inleven in de doelgroep
Openstaan voor waarden en normen van verschillende culturen
Zelfstandig kunnen werken
Gericht informatie kunnen opzoeken en verwerken
Organisatorisch: kunnen opstellen en plannen van een programma, voeling met
cultuur
Administratief: verslagen en dossiers kunnen opstellen.
Creatief denken
Bereid tot avond- en weekendwerk.

Vereiste kennis
•
•
•
•

Kennis van de structuur van de gemeenschapscentra.
Kennis van de moderne communicatiemedia en de courante softwareprogramma’s
Meertaligheid. Nederlands op niveau van moedertaal, goed Frans en evt. Engels
kunnen spreken. Beheersing van nog andere talen is een pluspunt.
Inzicht in de stedelijke context en problematiek van Brussel.

Functieprofiel
U bent houder van een diploma hoger onderwijs korte type: sociaal-culturele, agogische of
gelijkaardige richting of u hebt ervaring in de socio-culturele sector.
Wij bieden:
• Een deeltijdse tewerkstelling (50%) van bepaalde duur (1 jaar).
• Flexibele uurregeling, mits overleg
• Verloning volgens barema niveau B (hoger onderwijs korte type, weddeschalen socioculturele sector)
• Maaltijdcheques
• Aantrekkelijke vakantieregeling
• Volledige terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer)
• Werkplaats: GC De Linde in Haren
• Snelle indiensttreding: bij voorkeur start op 1 juni 2014
Geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatie met uitgebreide motivatie en CV uiterlijk 12 mei 2014 door naar:
Bij voorkeur via email:
marie.sooghen@vgc.be
Of
Gemeenschapscentrum De Linde
T.a.v Marie Sooghen
Kortenbachstraat 7
1130 Haren
T 02 242 31 47

De weerhouden kandidaten (voorselectie op basis van CV) zullen telefonisch uitgenodigd
worden voor een gesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden in op dinsdag 20 mei of woensdag 21
mei 2014.

