Ouders van Verongelukte Kinderen – SAVE vzw
zoekt voor snelle indiensttreding
Projectcoördinator (m/v) SAVE Steden & Gemeenten
Voltijds

De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen – SAVE (OVK) is een lotgenotenvereniging van families van
jonge verkeersslachtoffers. OVK-SAVE heeft als missie:
•
•
•

Hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan families die een kind verloren in een
verkeersongeval;
Verbetering nastreven van de professionele opvang en de begeleiding van de families van
verkeersslachtoffers;
Sensibilisering inzake verkeersveiligheid, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren.

Het project ‘SAVE Steden & Gemeenten’
SAVE staat voor ‘Samen Actief voor Veilig Verkeer’. Het succesvol project ‘SAVE Steden & Gemeenten’
van OVK loopt sedert zes jaar en heeft als doel lokale besturen aan te sporen specifieke initiatieven te
nemen voor meer verkeersveiligheid. Op dit ogenblik zijn reeds meer dan 100 Vlaamse, Brusselse en
Waalse steden en gemeenten betrokken. Meer informatie: http://save.ovk.be.
OVK zoekt voor snelle indiensttreding een nieuwe projectcoördinator SAVE Steden & Gemeenten.
Taken
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promotie van het SAVE-charter voor steden en gemeenten;
Verantwoordelijkheid voor de planning en de uitvoering van het project;
Overleggen met steden en gemeenten die in het project willen stappen;
Contact leggen en onderhouden met de bevoegde autoriteiten en diensten (lokaal, provinciaal,
regionaal, nationaal);
Logistieke opvolging van het project;
Voorbereiding van de officiële ondertekeningen van het SAVE-charter en van de uitreikingen van
het SAVE-label;
Rapporteren aan de stuurgroep over de voortgang van het project;
Financiële opvolging van het project;
Ondersteuning van de algemene werking van OVK, waar nodig.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hogere opleiding;
Ervaring met lokale overheden en/of verkeersveiligheid is een pluspunt;
Zelfstandig kunnen werken en tevens beschikken over voldoende ‘teamspirit’;
Uitstekende kennis van het Nederlands, geschreven en gesproken;
Zeer goede kennis van het Frans, zowel schriftelijk als mondeling;
Kennis van sociale media is een plusplunt;
Flexibel: bereid tot avondwerk (recupereerbaar);
Beschikken over een rijbewijs B;
Beschikbaar op korte termijn.

Aanbod
•
•
•
•
•
•
•

Voltijds contract met onbepaalde duur;
Salaris conform de barema’s van P.C. 329.01;
Gevarieerd en verrijkend werk in een klein dynamisch team, waarbij men het verschil kan
maken op het vlak van verkeersveiligheid;
Aangename werkplek;
Terugbetaling van woon-werkverkeer (openbaar vervoer, fietsvergoeding);
Maaltijdcheques;
Extralegale vakantiedagen.

Solliciteren
Ten laatste op 23 januari 2018, door een gemotiveerde kandidaatstelling (brief + c.v.) te zenden per email naar: Koen Van Wonterghem, gedelegeerd bestuurder, koen.vanwonterghem@ovk.be
Ouders van Verongelukte Kinderen – SAVE vzw
Haachtsesteenweg 1405
1130 Haren-Brussel
www.ovk.be
http://save.ovk.be
Voor meer informatie over de functie, Koen Van Wonterghem contacteren op gsm-nr. 0499/17.71.86.

