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Inleiding
Met de activiteiten van de discipline Sociale hulpverlening biedt Rode Kruis-Vlaanderen aandacht aan
kwetsbare doelgroepen in de samenleving. Omdat de hulp voor hen een belangrijk verschil maakt,
geeft het vrijwilligers heel wat voldoening. Een warme discipline die de coördinatie nodig heeft van de
Afdelingsverantwoordelijke Sociale hulpverlening.

Je opdracht
•

Je bent verantwoordelijk voor de activiteiten Brugfiguren, Aangepaste vakanties, Aangepaste vakantiekampen, Thuis in m’n tehuis, Spring eens binnen en Uitleendienst hulpmiddelen. In functie
van de maatschappelijke noden in het werkgebied bouw je deze activiteiten al dan niet uit, en
stuur je ze bij waar nodig.

•

In functie van de operationele opvolging van de activiteiten onderhoud je contacten met klanten.

•

Je geeft leiding aan de basisvrijwilligers die verbonden zijn aan de discipline Sociale hulpverlening.

•

Als lid van het Afdelingscomité neem je actief deel aan het beleid van de afdeling.

Jouw profiel
•

Je volgde de instapsessie voor Rode Kruisvrijwilligers, of je bent bereid om deze te volgen.

•

Je volgde de opleiding voor Afdelingsverantwoordelijke Sociale hulpverlening, of je bent bereid
om deze te volgen.

•

Kennis en/of ervaring van de principes van projectmanagement is een grote plus.

•

Je kan opdrachten structureren, en op een methodologische manier organiseren.

•

Je bent communicatief sterk.

•

Je kan inspirerend leiding geven aan een groep vrijwilligers.

•

Je bent integer en werkt teamgericht.

•

Je hebt zin voor initiatief.

Ons aanbod
•

Je gaat aan de slag als vrijwilliger bij Rode Kruis-Bilzen.

•

Voor je takenpakket ben je actief op verschillende locaties: op het terrein of vanuit je eigen zetel.

•

Samen met een handvol andere afdelingsverantwoordelijken maak je deel uit van het Afdelingscomité dat wordt aangestuurd door de afdelingsvoorzitter.

•

Je wordt actief gecoacht en je hebt vrijblijvend de mogelijkheid om je extra te scholen.

•

Je bent verzekerd tijdens je activiteiten en je onkosten worden vergoed conform de vrijwilligerswet.

Solliciteren
•

Solliciteer via voorzitter@bilzen.rodekruis.be
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