Oxfam-Wereldwinkels vzw wil rechtvaardige regels voor de internationale handel. Want handel is een krachtige hefboom
voor duurzame ontwikkeling. We maken mensen bewust van het onrecht in de wereldhandel via publiekscampagnes, acties
met jongeren en scholen, en door te gaan praten met politici en bedrijven. En natuurlijk door onze 235 Oxfam-Wereldwinkels,
speciaalzaken voor eerlijke handel. Met het brede assortiment kwaliteitsproducten van ons huismerk Oxfam Fair Trade tonen
we hoe het anders kan.
Meer dan achtduizend vrijwilligers verspreiden ons verhaal. Ze bemannen de Oxfam-Wereldwinkels, smeden banden met
andere organisaties en laten mensen ontdekken wat eerlijke handel betekent.
Op het hoofdkantoor van Oxfam-Wereldwinkels | Oxfam Fair Trade in Gent werken ongeveer tachtig mensen.
Daarnaast zijn er nog zo’n dertig medewerkers verspreid over de wereldwinkels.

Voor de dienst vrijwilligersbeweging zoeken we een:

Regiocoach
expert Educatie (M/V/X) (80%)
Oxfam-Wereldwinkels gelooft in de maatschappelijke meerwaarde van actief burgerschap en vrijwillig werk en bouwt
daarom voortdurend aan haar structuren ter ondersteuning van haar 8000 vrijwilligers die mee de missie van de organisatie
waarmaken. De Regiocoach motiveert en ondersteunt de vrijwilligers(groepen) op alle assen van onze werking: educatie,
actie, verkoop en pleitbezorging. Deze functie op het terrein wordt gecombineerd met een expertiserol op vlak van educatie.

je functie
• Je ondersteunt en ontwikkelt mee de vrijwilligerswerking op nationaal niveau, binnen de regiowerking en in lokale
wereldwinkels.
• Je stimuleert proactief de samenwerking tussen lokale wereldwinkels, zowel bovenlokaal als regionaal.
• Je hebt expertise in procesbegeleiding van vrijwilligersgroepen en verspreidt deze binnen de beweging.
• Je coacht in de praktijk een 20-tal vrijwilligersgroepen in de provincie Antwerpen.
• Naast je taak als regiocoach stippel je als expert educatie mee het educatief beleid van OWW uit en vertaalt dit naar de
lokale groepen en regionale of bovenlokale samenwerkingsverbanden.
• Samen met je collega-‘experts educatie’ ontwikkel en organiseer je activiteiten, acties, vormingen en methodieken.
• Je werkt mee aan de input voor en de uitvoering van subsidieprogramma’s, in verband met het expertisegebied educatie.
• Je zorgt mee voor een vrijwilligersgerichte communicatie via diverse kanalen.

JE PROFIEL
•
•
•
•
•

Je beschikt over een bachelor of master diploma in pedagogische wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt ervaring in begeleidings- of vormingswerk (spreken voor groepen, uitwerken van tools, …).
Je onderschrijft de missie van Oxfam-Wereldwinkels.
Je kan een divers takenpakket hanteren.
Je werkt planmatig en zelfstandig, deels op het Nationaal Secretariaat van OWW in Gent, deels van thuis uit/op locatie in
de jou toebedeelde regio.
• Jouw aanpak getuigt van dynamiek en enthousiasme.
>
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•
•
•
•
•
•
•

Je kan goed luisteren en hebt een groot inlevingsvermogen.
Je brengt informatie helder over, zowel schriftelijk als mondeling.
Je blijft accuraat werken, ook onder tijdsdruk.
Je hebt ervaring met een vrijwilligersorganisatie.
Je bent sterk in projectmatig werken
Regelmatig avond -en weekendwerk schrikt je niet af.
Je hebt de meest essentiële informaticatoepassingen onder de knie, vindt je weg op het wereldwijde web en zet
sociale media efficiënt in.

Ons aanbod
•
•
•
•
•

Je komt terecht in een aangename werksfeer en een professionele organisatie.
Contract onbepaalde duur (80%).
Brutoverloning volgens categorie tussen € 1.815,06 en € 3.175,38 afhankelijk van relevante anciënniteit.
Binnen de organisatie is er een flexibele werkurenregeling.
Vergoeding woon-werkverkeer (onder andere gratis gebruik openbaar vervoer en fietsvergoeding), lease plan fietsen,
fruit op het werk, hospitalisatieverzekering en verzekering gewaarborgd inkomen.
• 6 extra verlofdagen bovenop het wettelijke verlof.
• Onmiddellijke indiensttreding mogelijk.

INTERESSE?
• Stuur je motivatiebrief en cv tegen uiterlijk 25 januari via e-mail naar sollicitaties@oww.be, t.a.v.
Matthias Van Ruyskensvelde, HR-afdeling.
• Met vragen over de functie-inhoud kan je terecht bij Matthias Van Ruyskensvelde via e-mail naar
matthias.vanruyskensvelde@oft.be of 09 218 88 76.
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