De VSV zoekt een voltijdse
projectmedewerker voor de
vrijwilligerswerking
De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) is het vormingscentrum voor verkeer en mobiliteit in
Vlaanderen. De VSV is uitgegroeid tot een echte netwerkorganisatie. Onze missie is duidelijk: ‘mensen
slimmer maken op het vlak van verkeer en mobiliteit’. Om deze missie in de praktijk om te zetten, bieden
we een uitgebreid vormingspakket en tal van projecten en acties aan voor verschillende doelgroepen.
Een van de kerntaken is sensibilisering. Om de sensibiliserende acties en vormende workshops te
realiseren is sinds september 2016 de vrijwilligerswerking actief bij de VSV. Samen met heel wat actieve
vrijwilligers sensibiliseren we rond verschillende thema's (dode hoek, volgafstand, gordeldracht …) bij
verschillende doelgroepen (het grote publiek, scholen, bedrijven, gemeenten, politiezones en
verenigingen). Tijdens deze acties worden de tuimelwagens, de VR-Mobiel, de VR-brillen en andere
materialen ingezet.
Meer info over onze organisatie vind je op www.vsv.be . Voor meer info over de vrijwilligerswerking kan je
terecht op www.vsvvrijwilligers.be.
Projectmedewerker vrijwilligerswerking
Jouw uitdaging
De vrijwilligerswerking ondersteunt verschillende VSV-projecten, in het bijzonder de Verkeersweken in het kader van
verkeers- en mobiliteitseducatie, workshops Veilig Verkeer gericht op verenigingen en Safe2Work, het aanbod
gericht op bedrijven. Door maximaal in te zetten op de opleiding, begeleiding, coaching en ondersteuning van onze
vrijwilligers, bouwen we onze vrijwilligerswerking kwaliteitsvol uit.
Je komt terecht in een team waar de betrokken medewerkers een groot hart hebben voor onze vrijwilligers.

Je taken
-

-

Je wordt hoofdzakelijk ingezet tijdens de uitvoering van sensibiliserende acties met onze vrijwilligers.
Je houdt de vinger aan de pols van wat er op het terrein gebeurt en je springt mee in om opleidingen en
workshops aan onze doelgroepen te geven. Je bent hierdoor het aanspreekpunt voor de verschillende
vrijwilligers, medewerkers en partners (scholen, bedrijven, gemeenten, politiezones en verenigingen).
Je zorgt op locatie voor ondersteuning, begeleiding en coaching van de vrijwilligers.
Je signaleert knelpunten in de organisatie van de vrijwilligerswerking en doet verbetervoorstellen.
Je houdt vanop locatie nauw contact met de projectcoördinator en de andere medewerkers van de
vrijwilligerswerking.
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-

Je geeft occasioneel opleidingen of informatiesessies aan vrijwilligers (co-teaching).
Je maakt een planning op voor de verschillende vrijwilligersacties en je bent betrokken bij de
voorbereidingen en de coördinatie van grotere sensibiliserende acties.
Je ondersteunt de werving van nieuwe vrijwilligers.
Als materiaalverantwoordelijke zorg je er voor dat het materiaal dat de vrijwilligers nodig hebben in orde is:
je vervult uitvoerende taken in functie van het materiaal- en wagenparkbeheer (melden van gebreken,
periodieke controles, inventarisatie, inrichting en orde van de loods, beheer kledij en opvolging van het
onderhoud van tuimelwagens, VR-brillen, VR-Mobiel,…)
Je kan goed met verschillende mensen en organisaties samenwerken en je hebt oog voor gevoeligheden. Je
beseft dat je een ambassadeur van de VSV bent.
Je bent alert voor kansen en mogelijkheden die aansluiten bij de vrijwilligerswerking. Je denkt mee na over
de inhoudelijke en praktische optimalisering van de werking waarbij je betrokken bent en werkt mee
concrete voorstellen uit.

-

-

Jouw profiel:
-

Je bent in het bezit van een bachelordiploma (bij voorkeur in een pedagogische richting of in
sociaal/maatschappelijk werk) of gelijkwaardig door ervaring.
Je beschikt over rijbewijs B en je hebt reeds rijervaring. Het bezitten van een BE-rijbewijs is een pluspunt.
Wanneer je dit niet bezit wordt er van jou verwacht dit te behalen bij aanwerving, zodat je regelmatig met
grotere aanhangwagens op pad kan.
Organiseren, coördineren en plannen zit je in de genen en deadlines schrikken je niet af.
Je bent sociaal, enthousiast en contactvaardig.
Ervaring in het werken met vrijwilligers en samenwerken met externe partners is een pluspunt.
Je kunt goed samenwerken in teamverband.
Je hebt een creatieve geest en denkt graag mee na over nieuwe projecten en initiatieven.
Je hebt interesse in verkeer en mobiliteit.
Je bent stipt, weet van aanpakken en je kunt snel anticiperen op onverwachte situaties.
Je kunt vlot overweg met de courante Office-toepassingen (Word, PowerPoint, Outlook).
Je bent praktijkgericht en beschikt over technische basisinzichten.
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid.
Een flexibel werkrooster schrikt je niet af.
Je kunt je vinden in ons profiel (zie hieronder).

-

-

Ons profiel
De VSV hecht veel belang aan een goede organisatiecultuur. Ons recept daarvoor is CHIPS:
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We zijn betrouwbaar. Iedereen kan op ons rekenen en VSV’ers kunnen op elkaar
rekenen.
We hebben honger, honger naar een duurzame en veilige samenleving. Daar willen
we aan werken.
We doen wat we zeggen. Als we duurzaam en verkeersveilig verplaatsingsgedrag
promoten, gedragen we ons zelf zo ook.
We hebben goesting om te komen werken! Waarom? Omdat we dingen kunnen en
mogen doen die wel degelijk het verschil maken.
En natuurlijk zijn we slim, en we willen dat ook blijven. We zijn dan ook niet te
beroerd om kritisch te zijn voor onszelf en we staan open voor ieders ideeën.
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Ons aanbod
-

-

een gevarieerd takenpakket met veel sociale contacten en acties op het terrein
een dynamische organisatie die rekening houdt met de inbreng van het personeel
vorming en opleiding
een voltijdse betrekking
een contract van onbepaalde duur
een interessante bezoldiging met bovendien:
o volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
o fietsvergoeding
o maaltijdcheques
o groepsverzekering
o hospitalisatieverzekering
een interessante vakantieregeling
indiensttreding: 1 september 2018

Hoe solliciteren?
Bezorg ons je motivatiebrief en cv via sollicitaties@vsv.be vóór donderdag 28 juni 2018.
De eerste selectieronde vindt plaats op maandag 09 juli 2018.
Voor meer inhoudelijke inlichtingen, neem contact op met Tom Smets: tom.smets@vsv.be of 015 63 14 04.
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