VACATURE VRIJWILLIGERSCOORDINATOR (M/V/X) (HALFTIJDS)
(TEAM CAMPAGNE, COMMUNICATIE EN EDUCATIE)
OXFAM-WERELDWINKEL BRUSSEL / OXFAM-MAGASINS DU MONDE BRUXELLES
Oxfam-Wereldwinkel Brussel VZW / Oxfam-Magasins du monde Bruxelles ASBL is op zoek naar een
enthousiaste vrijwilligerscoördinator/-trice voor de campagne, communicatie en educatieve
activiteiten in regio Brussel (19u/week – onbepaalde duur).
Wie zijn wij?
Oxfam-Wereldwinkels/Oxfam-Magasins du monde streeft naar rechtvaardige regels voor de
internationale handel. Eerlijke handel versterkt de capaciteit van de producenten in het Zuiden en
draagt op die manier bij tot duurzame ontwikkeling. Via publiekscampagnes, verkoop van fairtrade
producten, acties met jongeren en scholen, en door in dialoog te gaan met politici en bedrijven,
versterken we het bewustzijn dat de huidige wereldhandel onrechtvaardig is en anders moet. De
uitvoering van de Oxfam missie wordt verzorgd door duizenden vrijwilligers in Vlaanderen, Brussel
en Wallonie, in samenwerking met enkele tientallen professionele krachten die werken voor een van
de VZW’s van het Oxfam netwerk.
Jouw job:
Onze tweetalige VZW Oxfam-Wereldwinkel Brussel / Magasins du monde Bruxelles vertaalt deze
missie naar het terrein in de Brusselse regio met een team van zo’n 50 vrijwilligers. In de loop van
2021 verhuist onze werking naar een nieuwe, gerenoveerde toplocatie in centrum Brussel. Dit biedt
interessante bijkomende mogelijkheden voor onze werking. Om van bij de start mee te bouwen aan
dit vernieuwde project zijn we op zoek naar een halftijdse vrijwilligerscoördinator voor de
activiteiten rond campagne, communicatie en educatie. De vrijwilligerscoördinator ‘campagne,
communicatie en educatie’ zal nauw samenwerken met de coördinator ‘winkelwerking & B2B’.
Beide beroepskrachten rapporteren rechtstreeks aan de Raad van bestuur van de VZW en werken
nauw samen met hun collega’s binnen de verschillende Oxfam organisaties in België.
In deze functie zal je dagtaak bestaan uit de coördinatie van drie aspecten van onze lokale
vrijwilligerswerking:
 Campagne: Je ondersteunt de vrijwilligers bij het organiseren van events, standen en acties
die de nationale campagnes van Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Magasins du monde tot
leven brengen in Brussel. Daarnaast coördineer je mee de ontwikkeling van inhoudelijke
campagnes van onze vzw in Brussel rond eerlijke handel. Je staat ook in voor de versterking
en uitbreiding van het vrijwilligersteam, bent in staat diverse profielen van vrijwilligers te
coachen en nieuwe vrijwilligers te rekruteren en op te leiden.
 Communicatie: Je ondersteunt de vrijwilligers die werken rond interne en externe
communicatie van onze organisatie. Dit betreft zowel visuele als geschreven communicatie
via alle relevante kanalen (sociale media, print, nieuwsbrieven, ..). Je werkt hiervoor nauw
samen met de nationale communicatiediensten van Oxfam-Wereldwinkels en OxfamMagasins du monde.
 Educatie: je ondersteunt de vrijwilligers die opleidingen organiseren over eerlijke handel in
lagere en middelbare scholen, in administraties en voor leden van Brusselse organisaties,

voor bezoekende groepen alsook voor de eigen leden. Je bent de drijvende kracht van onze
werking in het netwerk Brussel Fairtrade gemeente
Jouw profiel:
-

-

Je beschikt over een diploma Bachelor sociaal (cultureel) werk of gelijkwaardig door
ervaring.
Je bent op zoek naar een functie waarbij je betrokkenheid en engagement voldoening geeft
en onderschrijft uiteraard de missie van Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Magasins du
monde. Je hebt interesse in wat er leeft in de bredere duurzaamheidsbeweging.
Je hebt heel wat ervaring in het coachen van een team van vrijwilligers en hebt een visie
over hoe je met de uitdagingen van een vrijwilligerswerking moet omgaan.
Je beschikt over uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden; je bent een
meester in het plannen en organiseren, je weet waar je met gerust hart kan delegeren.
Je bent bereid om af en toe 's avonds of tijdens het weekend te werken.
Je hebt een hart voor Brussel en spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels.

Ons aanbod:
-

een zinvolle en uitdagende job waarbij je aan de wieg staat van een vernieuwde werking op
een toplocatie in centrum Brussel
een ½-tijds contract voor onbepaalde duur met flexibel in te vullen werkuren. Datum
indiensttreding in overleg te bepalen.
een aangename werksfeer binnen een team met één andere beroepskracht en een vijftigtal
vrijwilligers en met professionele ondersteuning door de Oxfam koepels
een salaris volgens de barema PC 329.03 niveau B1c (Bijv. 1.304,59 EUR voor 5 jaar relevante
ervaring).
aansluiting hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding en/of tussenkomst openbaar
vervoer

Interesse?
Mail je motivatie + CV naar sebastiaan@oxfambxl.be voor zondag 28 november 2021. Gesprekken
met de selectiecommissie vinden plaats op 1/12.
Online vind je meer informatie over de werking van Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Magasins du
monde. Voor concrete vragen over de vacature kan je terecht bij Sebastiaan Boussauw, secretaris,
op 0487 38 56 21

Oxfam-Wereldwinkel Brussel VZW
Magasins du monde Bruxelles ASBL
Anspachlaan 135
1000 Brussel

