VACATURE STAFMEDEWERKER ARMOEDEBESTRIJDING BRUSSELS PLATFORM
ARMOEDE
(vervanging wegens ziekte)
De vzw Brussels Platform Armoede (BPA) is een samenwerkingsverband tussen de 7
Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen, in de strijd tegen armoede en sociale
uitsluiting. Het Brusselse Platform vormt een onderdeel van het Netwerk tegen Armoede.
In de verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal. Zij nemen er op alle
niveaus het woord. Deze verenigingen kunnen voor ondersteuning van hun werking beroep
doen op het BPA en het Netwerk. Ook de onderlinge uitwisseling van ervaringen, visies,
succesverhalen en leerprocessen tussen de verenigingen is een belangrijke opdracht .
Op basis van de ervaringen en de meningen van de mensen maken de verenigingen en het
BPA/Netwerk dossiers op en stappen daarmee naar de overheid, de betrokken diensten, het
brede middenveld, het bedrijfsleven en de publieke opinie. Ook op juridisch vlak
ondernemen wij acties. Een ander speerpunt is de verbetering van de beeldvorming rond
mensen in armoede en het wegwerken van vooroordelen. Dit alles met het oog op
armoedebestrijding.
In de Brusselse verenigingen wordt op dit ogenblik voornamelijk gewerkt :
- tegen dak- en thuisloosheid
- tegen alle vormen van armoede en dus ook tegen gekleurde armoede
(mensen zonder papieren, vluchtelingen, migranten)
- rond de onderwijskloof en het verhogen van ouderparticipatie van
kwetsbare gezinnen
- rond leefbare buurten, intercultureel en intergenerationeel samen leven
- rond het recht op wonen

Taken
De stafmedewerker armoedebestrijding staat in voor volgende taken:
- Ondersteuning van de 7 Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen
- Uitwerken van standpunten, beleidsdossiers, acties en subsidiedossiers in
samenspraak met de 7 Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen
- Vertegenwoordigen van het Brussels Platform Armoede op diverse fora en bij
derden-partners

- Uitvoeren van en rapporteren over de opdrachten vanuit de Overheid (Vlaamse
Gemeenschapscommissie en Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie)

Profiel
Volgende zaken worden verwacht van kandidaten voor deze functie:













sociale en professionele vaardigheden (o.a. zowel met mensen in armoede als met
beleidsverantwoordelijken kunnen contacten leggen)
sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden (o.a. redactionele
vaardigheden voor dossiervorming en verslag)
kunnen werken in team (o.a. een goede samenwerking met de andere
stafmedewerkers van het BPA en Netwerk)
een collegiale, kritische houding met zin voor initiatief
flexibel en stressbestendig zijn en bereid zijn om onregelmatige uren te presteren
conform het arbeidsreglement
een diploma universitair onderwijs of een diploma hoger onderwijs in een
menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring
minimum 3 jaar ervaring (professioneel of als vrijwilliger) in projectwerk, beleidswerk
en/of armoedebestrijding
zelfstandig kunnen werken
goede kennis van het Frans
kennis van de Brusselse institutionele context
ervaring in armoedebestrijding is een meerwaarde
kennis van één of meerdere van de diverse beleidsthema's (onderwijs, woonbeleid,
thuisloosheid, migratie- en vluchtelingenwerk ) binnen Brussel is een meerwaarde

Aanbod
 een voltijds vervangingscontract (deeltijdse prestaties bespreekbaar)
 verlonings volgens barema’s van de socioculturele sector (paritair comité 329)
 inzet in een boeiende werkomgeving
 indiensttreding: zo snel mogelijk
 inzet in een boeiende werkomgeving met een gedreven collegiale equipe
 vlot bereikbaar kantoor, vlakbij Brussel-Noord
 volledige tussenkomst openbaar vervoer voor woon-werkverkeer

Procedure
Kandidaturen moeten ten laatste op 7 oktober bezorgd worden aan David De
Vaal, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede , david.devaal@netwerktegenarmoede
– tel 02/204.06.55
Een motivatiebrief dient vergezeld te zijn van een CV met duiding van uw opleiding(en), uw
ervaring en uw professionele loopbaan.

Gesprekken met de geselecteerde kandidaten worden gepland op 11 oktober , vanaf 13 u in
de lokalen van ‘Vrienden van Het Huizeke’, Vossenplein 23 te 1000 Brussel .
Voor bijkomende informatie kan je terecht bij :
Daniël Alliet (voorzitter Brussels Platform Armoede; alliet.d@skynet.be)
David de Vaal (algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede – tel 02/204.06.55 david.devaal@netwerktegenarmoede.be)
Katty Creytens (stafmedewerker armoedebestrijding en ondersteuning BPA ) –
0479/83 04 66 - katty.creytens@netwerktegenarmoede.be

