
We zijn op zoek! 
 Coördinator BlinkHuis 

BlinkOut is een organisatie in volle ontwikkeling. Samen met ons zet jij de bakens uit 
voor de toekomst. Een positieve ingesteldheid en veel goesting? Dan zit je goed! 

Ben jij... 

★ Enthousiast over de missie en visie van BlinkOut? 
★ Een verbinder in hart en nieren, een teamspeler? 
★ Een organisator, met overzicht, ook creatief èn handig? 
★ Een coördinator tussen praktische uitvoering en beleidsmatige beslissingen? 
★ Rustbrenger en coachende leider? 

Heb jij ervaring met… 

★ Dagelijks management van een socio-culturele plek? 
★ Het aansturen van een team? 
★ Mensen die worstelen met hun onzichtbare drempels?  
★ Het organiseren van activiteiten, vormingsweken, concertjes? 
★ Het opvolgen van administratieve processen allerlei? 
★ Strategische beleidsbeslissingen en die concretiseren? 
★ Heb je 5 jaar werkervaring, misschien zelfs in de sociaal culturele sector of wel-zijn? 

 
Functie beschrijving 

Samen met een team van 4 medewerkers en vrijwilligers ben je verantwoordelijk voor het BlinkHuis.  
Het BlinkHuis is een plek waar iedereen ruimte krijgt, een soort rustplek, waar de mallemolen even 
kan vertragen. Een BlinkPlek, een veerkracht-labo waar je voorzichtig kan komen tonen waar je van 
gaat stralen, op eigen ritme, van binnenuit. 
Je bent eindverantwoordelijke voor de dagelijkse organisatie van de activiteiten in huis, voor de 
financiële opvolging en voor het enthousiasmeren van je team en vrijwilligers. Tegelijk sta je ook zelf 
in voor de organisatie van het (logistiek) beheer van het Huis in Gent en binnenkort in Mechelen. Je 
realiseert mee het inhoudelijke aanbod en stuurt bij. Je bent de coördinator die opvolgt, inspireert 
en mee-maakt. 

 
Takenpakket 

Je coördineert het BlinkHuis Gent, je verzorgt mee de opstart en overdracht naar andere provincies  
Je bent eindverantwoordelijke voor: 

★ Coördineren van het BlinkHuisTeam van 4 collega’s. (communicatiemedewerker, 
beleidsmedewerker, projectmedewerkers) 

✴ Meewerken aan het opzetten en waarmaken van een kwaliteitslabels,  
✴ Uitwerken en uitvoeren van HR-beleid, CRM-systeem, … 
✴ Het opvolgen en bijsturen van de inkomsten en uitgaven in het BlinkHuis 
✴ De organisatie van activiteiten zoals ‘Laden&lossen’, ‘Tussentijd’ en andere 

ontmoetingsmomenten. 

https://blinkout.be/over/
https://blinkout.be/maatschappij/
https://blinkout.be/blinkhuis/


 

★ De dagelijkse werking en het aansturen van de ‘verantwoordelijke van de dag’ 
★ Structuur brengen in de logistieke opvolging, het beheer en het facility management van het 

BlinkHuis. Processen stroomlijnen voor collega’s en vrijwilligers… 
★ Beleidslijnen mee uitdenken, uitschrijven en uitvoeren. Strategische beslissingen omzetten 

in concrete acties 
★ De lokale verankering in het sociaal culturele ecosysteem 

 
Wij bieden jou 

★ Een authentiek  sollicitatiegesprek. 
★ Een voltijdse functie. 
★ Een loon conform het barema PC329 + maaltijdcheques. 
★ Een werkplek in hartje Gent en Mechelen (voorjaar 2022) - 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 4/12/2021  je CV en motivatiebrief of -filmpje naar natalie@blinkout.be 
★ Onze sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 13 december. 
★ We laten je tegen 10/12/2021 weten of je op gesprek kan komen. 

  

mailto:natalie@blinkout.be

