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1000 dagen voor mijn kind

OPROEP VRIJWILLIGER
Projectuitvoerder voor het project “1.000 dagen voor mijn kind”

1. Doel van de functie
Als projectuitvoerde werk je mee aan de organisatie van een zorgtraject voor kwetsbare zwangeren
in Jette. Je wordt omkaderd door de projectcoördinator van het project “1.000 dagen voor mijn
kind” van het OCMW van Jette.
Je werkt hiervoor nauw samen met de leden van het ‘Jetse Platform voor het Jonge Kind’.
Je contacteert de Jetse sociale verenigingen die werken rond het jonge kind, je sensibiliseert en
informeert hen over de noden en sluit partnerschappen.
Om de duurzaamheid van het project te garanderen leid je de georganiseerde activiteiten in goede
banen en ga je op zoek naar subsidies.
Samen helpen we toekomstige mama’s en hun gezin die worstelen met armoede en kampen met
sociaal isolement om hun leven een nieuwe wending te geven.

2. Onze organisatie
Het Jetse Platform voor het Jonge Kind is een overlegplatform dat sensibiliseert over de rechten van
het kind en dat informeert over detectie en preventie van kinderarmoede. Ze is ontstaan uit een
samenwerking van de gemeente en het OCMW. De coördinator van het project “1.000 dagen voor
mijn kind” van het OCMW informeert en consulteert het platform over de ontwikkelingen van het
project.
Wij bieden je een inhoudelijke training, en de kans om je te investeren in een boeiend project met
toegang tot ons netwerk van maatschappelijke organisaties.
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3. Kandidaatsprofiel
• Je hebt een hart voor Jette en bent bewogen met de mensen die er wonen.
• Je hebt voeling met sociale projecten, en vooral, met het betreffende project.
• Je hebt zin om je in te zetten voor het goede doel.
• Je bent sociaal vaardig; kunt goed samenwerken en wisselt graag informatie en kennis uit
• Je kan discreet omgaan met vertrouwelijke en gevoelige informatie.
• Je bent een ster in het organiseren en plannen van projecten.
• Je beheerst Microsoft Office en Facebook
• Je bent bij voorkeur tweetalig (Nederlands en Frans).

4. Kandidatuur
Je bent een student, gepensioneerde, werkloze of werkende persoon die zich 1 dag per week voor
onbepaalde tijd kan vrijmaken voor dit project?
Je bent beschikbaar vanaf 2 april 2018?
Stuur je motivatie en CV vóór 16 maart 2018 naar Veronique Van Herp, vvanherp@jette.irisnet.be.
Je vindt meer informatie over het project terug op de website van het OCMW:
http://jette.irisnet.be/nl/ocmw/nieuws/project-1-000-dagen-voor-mijn-kindgelanceerd?set_language=nl

