
We zijn op zoek!
C O Ö R D I N ATO R  A C T I V E R I N G S T R A J E C T

Ben jij… 

… enthousiast over de missie en visie van BlinkOut? 
… een coach in hart en nieren, een teamspeler en 
organisator? 
… een rustbrenger en coachende leider …? 

Heb jij ervaring met… 
 
… mensen die worstelen met hun onzichtbare drempels?  
… het organiseren van van alles en nog wat? 
… het opvolgen van administratieve processen allerlei? 
 
Heb je een masterdiploma, 5 jaar werkervaring en 
misschien ook wel een coachopleiding (extra troef!)? 

BlinkOut is een organisatie in volle ontwikkeling.  
En samen met ons zet jij de bakens uit voor de toekomst.  

Een positieve ingesteldheid en veel goesting? Dan zit je goed! 

Ja? Echt waar? Super!  
Lees méér over onze functie 

en het takenpakket.

https://blinkout.be/over/
https://bl


VA C AT U R E  C O Ö R D I N ATO R  A C T I V E R I N G S T R A J E C T

Functieomschrijving 

Samen met een team van 5 coaches/
vormingsmedewerkers ben je 
verantwoordelijk voor het ‘kLink-
traject. Dit is een ESF-traject voor 
mensen die langere tijd niet actief zijn 
op de arbeidsmarkt. Het is een traject 
op eigen ritme met als doel: verhogen 
van de participatie in de samenleving 
en de kans op duurzame 
tewerkstelling.  
 
Je bent eindverantwoordelijke voor 
het opvolgen en realiseren van de 
doelstellingen in het traject, voor de 
financiële opvolging en voor het 
enthousiasmeren van je team. Tegelijk 
sta je ook zelf als coach in het traject. 
Je realiseert het inhoudelijke aanbod 
mee en stuurt bij. 

Takenpakket 

Je coördineert het huidige ‘kLink-
team, alsook de toekomstige 
uitbreiding. Je bent 
eindverantwoordelijke voor: 

* Het aanbod in het activeringstraject 
* Het bereiken, ‘van instromen tot 
uitstromen’, van deelnemers 
* De organisatie van het event Samen 
Anders Werken.  
* De relatie met externe partners zoals 
ESF, VDAB, Hefboom, Lerende 
netwerken  
* De administratieve opvolging van 
het ‘kLink-traject 

Je werkt mee op beleidsniveau om 
het activeringstraject verder vorm te 
geven en uit te breiden. 
 
Daarnaast coach je zelf ook enkele 
deelnemers in het activeringstraject. 

Wij bieden jou… 

* Een authentiek sollicitatiegesprek. 
* Een 4/5 functie vanaf 16 augustus. 
* Een loon conform het barema 
PC329 + maaltijdcheques. 
* Een werkplek in hartje Gent - mét 
stiltekamer. 
* Een omgeving waarin je jezelf kan 
zijn en op je eigen ritme kan werken. 
* Vormingsmomenten en groeikansen. 
* Mooie momenten en ontmoetingen 
met ‘stralende mensen’. 

Droom… en  verras ons met wat jij 
voor ons kunt betekenen. 

Mail tegen 7/07/2021 je CV, motivatiebrief 
of -filmpje naar natalie@blinkout.be 

Hou je 13/07 al even vrij voor onze 
sollicitatiegesprekken?  

We laten je tegen 9/07/2021 weten  
of je op gesprek kan komen. 

Vragen? Bel An: 09/430 18 10.

https://blinkout.be/klink/
https://blinkout.be/klink/
https://blinkout.be/samen-anders-werken-2021/
https://blinkout.be/samen-anders-werken-2021/
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/klink-veerkrachtig-de-deur-openzetten-naar-werk
mailto:natalie@blinkout.be
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