Vzw ’t Kringske zoekt ENTHOUSIASTE GROEPSWERKER, deeltijds
’t Kringske is een Vereniging waar Armen het Woord nemen uit Izegem. Wij zijn een organisatie waar
mensen met en zonder armoede-ervaring werken aan armoedebestrijding. De zes criteria van een Vereniging
waar Armen het Woord nemen, staan centraal binnen de werking. Doel van de vereniging is het bestrijden
van uitsluitingsmechanismen en het bevorderen van maatschappelijke participatie en integratie van mensen
die in armoede leven. U werkt samen met een opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale
uitluiting.
Meer informatie over de criteria is te vinden op www.Netwerktegenarmoede.be
Taken:
• Mensen motiveren en ondersteunen om aan de groepswerking deel te nemen
• Individueel ondersteunen en draagkracht versterken van zowel mensen met als zonder armoede-ervaring
• Themawerking uitbouwen: voorbereiden, organiseren, verslaggeving
• Vorming uitbouwen: organiseren, voorbereiden en geven van vorming en getuigenissen in tandem
• Netwerken en samenwerkingsverbanden uitbouwen
• Ondersteunen van deelname aan overleg en vertegenwoordigingen op vergaderingen van het Netwerk
tegen Armoede, Provinciaal Armoede overleg, Welzijnsschakels, overleg met partners en lokaal beleid,…
• Opstellen en opvolgen subsidieaanvragen, erkenningsdossiers, jaarplanning en -verslaggeving
 Kennis verwerven over de armoedeproblematiek en al haar deelthema’s en het armoedebeleid op zowel
lokaal, provinciaal als Vlaams niveau.
Profiel: We zoeken iemand die
 over een bachelor diploma sociaal werk beschikt
 voeling heeft met de leefwereld van mensen in armoede
 oog heeft voor de noden en behoeften maar ook voor de krachten van mensen in armoede
 nauw samenwerkt met de raad van bestuur
 mensen correct doorverwijst en begeleidt om tot hun rechten te komen. Pluspunt is kennis van de sociale
kaart van Izegem
 groepsprocessen kan begeleiden
 enthousiast is, uitdagingen ziet en deze kan uitwerken
 goed is in overleg en heel nauw kan samenwerken met zijn/haar collega ervaringsdeskundige
• zowel schriftelijk als mondeling goed en begrijpelijk kan communiceren
Wij bieden:
• Een halftijds contract (19/38) van onbepaalde duur
• Verloning volgens barema sociaal-cultureel werk (PC 329.01 BC1)
Procedure:
Stuur vóór 10 augustus 2018 een gemotiveerde sollicitatiebrief met CV naar ‘t Kringske,
tav Mevr. Claudine Rogiers, Krekelstraat 56, 8870 Izegem of per e-mail: tkringske@telenet.be
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op donderdag 16 augustus 2018.

