
 
 

VACATURE�VORMINGSMEDEWERKER�EN�COACH�

BlinkOut sloopt met zachte krachten de onzichtbare drempels die echte verbinding in de weg staan.  

Wij maken kwetsbaarheid bespreekbaar en verborgen talenten zichtbaar, want vanbinnen straalt 

iedereen. Dat doen we via een aanbod van workshops, persoonlijke begeleiding, vrijwilligerswerking, 

tewerkstellingstrajecten…  Meer op www.blinkout.be. 

 

ONZE VRAGEN 

® Zin om ons verhaal mee uit te dragen, specifiek het ‘kLink-traject in Gent?  

® Heb jij ideeën over welke trajecten naar duurzamere tewerkstelling kan leiden?  

® Weet je waar jij goed in bent, waarvoor je best een beroep doet op anderen en waarom jij welke  

werk-omgeving (-ruimte, -ritme, -relaties...) nodig hebt om voldoening uit jouw werk te halen? 

® Heb jij voeling met wat stress met jezelf en met anderen doet en hoe jij daarmee kunt omgaan? 

® Zorg jij graag  voor een warm welkom zodat mensen zich veilig genoeg voelen om hun verhaal te 

vertellen?  

® Coach jij graag mensen die op zoek zijn naar hun plekje in onze samenleving? 

® Ga jij graag met mensen op zoek naar hun talenten en naar welke omgeving ze nodig hebben om 

met hun talenten het verschil te maken, om iets te betekenen voor anderen...?  

® Geloof jij dat iemands kwetsbaarheid ook een kracht kan zijn? 

® Denk jij veeleer in termen van ‘moeilijk te begrijpen gedrag’ dan van ‘moeilijke mensen’? 

® Verzorg jij graag inspirerende workshops waar iedereen zichzelf kan en mag zijn? 

® Wil jij verantwoordelijkheid dragen voor de administratieve verplichtingen die bij je job horen? 

 

WIJ BIEDEN JOU 

Ö Een coronaveilig sollicitatiegesprek. 

Ö Een 1/2 functie vanaf 1 december. 

Ö Een loon conform het barema PC329 + maaltijdcheques. 

Ö Een werkplek in hartje Gent - mét stiltekamer. 

Ö Een omgeving waarin je jezelf kan zijn en op je eigen ritme kan werken. 

Ö Vormingsmomenten en groeikansen. 

Ö Mooie momenten en ontmoetingen met ‘stralende mensen’. 

 

DROOM... en verras ons met wat jij voor ons kunt betekenen 

Ö Mail tegen 10/11/20  je CV en motivatiebrief of -filmpje naar natalie@blinkout.be 

Ö Vragen? Bel An: 09/430 18 10.  


