Vacature Projectontwikkelaar Spoorzoeker
Steunpunt Tewerkstelling VZW

Vacature Projectontwikkelaar Spoorzoeker
Heb je er altijd al van gedroomd om een nieuw project op te starten en op te volgen?
Geloof jij ook in de talenten van élke jongere? Dan is Spoorzoeker zeker iets voor jou!
Onze organisatie
Steunpunt Tewerkstelling vzw (STW) begeleidt werkzoekenden bij hun (her)integratie op de arbeidsmarkt. We
versterken via opleiding, coaching en werkervaring ieders mogelijkheden en kansen om de stap naar duurzame
tewerkstelling te zetten. We hanteren een inclusieve, integrale en individuele aanpak. Daar gaat STW elke dag
voor, al meer dan 30 jaar lang.
Spoorzoeker
Spoorzoeker is een nieuw project van STW. Met jongeren uit Borgerhout doorlopen we een intensief traject om
vanuit (zelf)vertrouwen te werken aan ieders talenten, zelfbeeld en passie. We begeleiden hen, in samenwerking
met lokale bedrijven, naar een passende job. Dit doen we aan de hand van korte assessments en het
ontwikkelen en uitvoeren van een behapbaar project. We zetten sterk in op soft skills. In 2021 bereiken we 30
jongeren uit Borgerhout. Zo zetten we élke jongere op het juiste spoor, in samenwerking met Stad Antwerpen,
Samenlevingsopbouw, VDAB, district Borgerhout en Buurtsport.
Wie zoeken we?
Kan je met een grote drive en volle goesting een ambitieus project in een ervaren organisatie inhoudelijk en
praktisch vorm geven en uitbouwen? Leg je graag en vlot contacten met mensen, organisaties en bedrijven? Dan
ben jij degene die we zoeken!
Als ondernemend projectontwikkelaar werk je het project Spoorzoeker uit van A tot Z, in tandem met de
instructeur-coach. Je ontmoet jongeren, bedrijfsleiders en partnerorganisaties om hen warm te maken voor wat
Spoorzoeker te bieden heeft: een boeiend traject in een motiverende en gedreven omgeving die jongeren
uitdaagt, met elkaar verbindt en die werkgevers de ogen doet openen over ieders vaardigheden en talenten.
Zo maak je mee van Spoorzoeker een succesvol verhaal.
Locatie
Steunpunt Tewerkstelling VZW - Kwekerijstraat 61A - 2140 Borgerhout - www.stw.be - 03 226 25 80
Wat hebben we te bieden?
- Voltijds contract van onbepaalde duur.
- Een project van opstart tot uitvoering zelf vormgeven
- Een job in een enthousiast en gemotiveerd team
- Verloning volgens barema B1c van PC 329.
- Glijdende werkuren
- Mogelijkheid tot bijscholing
- Fietsvergoeding
- Gebruik van Cambio voor externe verplaatsingen
Hoe gaat het verder?
Meer informatie over de inhoud en de vereisten van de job kan je bevragen bij:

Vacature Projectontwikkelaar Spoorzoeker
Steunpunt Tewerkstelling VZW
Bjorn Cuypers - 0473 39 00 11 - coordinatie@stw.be
of schrijf je via mail in voor het online webinar ‘Spoorzoeker’ waar je àl je vragen kan stellen.
Dit gaat door op donderdag 22 april om 10u00.
Kandidaten dienen hun cv en motivatiebrief te richten ten laatste op 30 april 2021 aan
Steunpunt Tewerkstelling VZW
tav Bjorn Cuypers
Kwekerijstraat 61A
2140 Borgerhout
coordinatie@stw.be
Ten laatste op 4 mei krijg je een antwoord op je motivatiebrief.
Werd je weerhouden?
Dan hebben we op 5, 6 of 7 mei een eerste kennismakingsgesprek.
Mag je door naar de volgende ronde?
Dan is er een tweede gesprek mét assessment in de week daarop.
Je eerste werkdag volgt zo snel als mogelijk.
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht,
beperking, culturele achtergrond of levensbeschouwing.

