
JA? . . .  DE MAX!
Lees meer over onze vacature

en het takenpakket

Enthousiast over de missie & visie van BlinkOut?
Een coach in hart en nieren?
Een rustbrenger en teamspeler?
In het bezit van een diploma of ervaren met de job? 

HEB JE ERVARING MET.. .

Voor ons Outreach & Activeringstraject (ESF) zijn we op zoek naar een
vormingsmedewerker en coach. Samen met een team van 5 andere 'kLink-
coaches begeleid en ondersteun je de deelnemers van het ‘kLink-traject.
Daarnaast draag je onze missie & visie mee uit, en zorg je voor een warm en
verwelkomend gevoel in ons BlinkHuis.

Mensen die worstelen met onzichtbare drempels?
Het organiseren van workshops en groepsgesprekken?

Vrijwilligers die op eigen ritme groeien en bloeien?
Het opvolgen van allerlei administratieve processen?

Kom jij ons team versterken?
D E E L T I J D S  V O R M I N G S M E D E W E R K E R  E N  C O A C H

BEN JIJ . . .

OP ZOEK NAAR.. .

Een deeltijdse functie (50% tot 80%) vanaf 1 november? 
Een loon conform aan het barema PC329 + maaltijdcheques? 
Een werkplek in hartje Gent, mét stiltekamer 
Een omgeving waar je je eigen authentieke zelf mag zijn? 
Gelijkgestemde mensen waar je samen mee mag Blinken? 



Vormingsmedewerker en coach
D E E L T I J D S E  V A V C A T U R E

TAKENPAKKET

Coachen en ondersteunen van 'kLinkers: traject op eigen ritme mee
vormgeven, talenten helpen ontdekken, de kans op duurzame
tewerkstelling vergroten,... 

Vormingswerk en begeleiden van groepsmomenten: je faciliteert
workshops en gesprekken rond verschillende thema’s die verband
houden met Verbinding, Veiligheid Autonomie en Competenties

Administratie en dossierbeheer: je verzorgt het nodige papierwerk en
werkt het aanbod van ons activerings-traject mee uit op maat van de
deelnemers

Onthaal en warme welkom: 1 x per week ben je Huis- Verantwoordelijke
samen met een vrijwilliger 

BELANGRIJK OM WETEN

BlinkOut is een organisatie in volle ontwikkeling.  Jij zet samen
met ons de bakens uit voor de toekomst. Wij kijken uit naar 
een positieve instelling en vooral veel goesting!

BEN JE HELEMAAL AAN HET BLINKEN NA HET
LEZEN VAN DEZE VACATURE?

Laat het ons weten! Stuur je cv en motivatiebrief of -filmpje
naar natalie@blinkout.be voor 08/10/21

We plannen de gesprekken in op 15/10. We laten je tegen
11/10 weten of je op gesprek kan komen

Vragen of meer info nodig? Bel An op 09/430 18 10


