Manager Preventieve gezinsondersteuning (PGO) –
provincie Antwerpen - VIVA-SVV vzw
Deeltijds (50 % - 18 uren per week) - contract onbepaalde duur
VIVA-SVV is een eigentijdse vrouwenvereniging die streeft naar gendergelijkheid en in ruime zin
werkt rond gezondheidsthema’s. Als maatschappijkritische vereniging strijden voor een solidair,
hedendaags en inclusief feminisme waarin iedereen zich thuis voelt, vrouwen, mannen, rijk, arm,
ziek en gezond …
Met activiteiten, acties en campagnes over seksualiteit, relaties en mentaal welzijn, verbindt
VIVA-SVV vrouwen rond thema’s uit hun leefwereld. We bouwen aan een samenleving waar alle
vrouwen zich goed in hun vel voelen en onbeschaamd zichzelf kunnen zijn.
Daarnaast zijn we, in samenwerking met Kind en Gezin, organisator van meer dan 50 consultatiebureaus in Vlaanderen. Hier wordt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 3 jaar
kosteloos opgevolgd. Via onze inloopteams bieden we opvoedingsondersteuning aan de meest
kwetsbare gezinnen in de maatschappij.
Om ons team te versterken, zoeken we een deeltijdse nationale coördinator voor de preventieve
gezinsondersteuning.
Je functie
 Je bent eindverantwoordelijke voor de preventieve gezinsondersteuning binnen de provincie
Antwerpen: de consultatiebureaus, Huizen van het Kind, de inloopteams en de
opvoedingsondersteuning. Je plant, organiseert, coördineert en stuurt de werkzaamheden van
de dienst.
 Je coacht, ondersteunt, motiveert en evalueert je medewerkers.
 Je volgt het beleid, de regelgeving en de subsidiëring nauwgezet op en onderhandelt waar
nodig met de subsidiërende overheden. Je implementeert deze binnen je dienst.
 Je bent lid van het Dagelijks Bestuur van De Nieuwe Weg vzw te Mechelen.
 Je staat in voor de jaarlijkse begroting van de werking.
 Je beheert beleidsinformatie en formuleert advies.
 Je initieert en beheert innovatieve projecten.
 Je werkt nauw samen met de nationale coördinator PGO en met de werking in andere
provincies.
Je profiel
 Je behaalde minimum een bachelor (bij voorkeur richting menswetenschappen).
 Je hebt goede management- en coachingsvaardigheden.
 Je kent de erkenning- en subsidieregels, de wet- en regelgeving over preventieve
gezinsondersteuning of je wil deze snel leren.
 Je bent communicatief, zowel schriftelijk als mondeling, je gaat discreet om met informatie.
 Je kan zelfstandig en gedisciplineerd werken. Je bent integer en beschikt over een grote
verantwoordelijkheidszin.
 Je voelt je thuis in een veranderingsgerichte omgeving: flexibiliteit, nieuwigheden uitzoeken
en last-minutewijzigingen houden je scherp.
 Je hebt een rijbewijs B en een wagen om dienstverplaatsingen te maken.

Je werkomgeving
Je werkt binnen het regionale team van VIVA-SVV met standplaats 2020 Antwerpen.
Je verplaatst je regelmatig door de provincie en naar Brussel.
Ons aanbod
 Een contract onbepaalde duur van 18 uur in een 36-uren week (onmiddellijke
indiensttreding).
 De verloning gebeurt volgens de barema’s van PC 331.
 Je krijgt aantrekkelijke extralegale voordelen en je komt terecht in een stabiele
werkomgeving met een uitgebreid vormingsaanbod.
 Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag.
 Na je inwerkperiode is structureel thuiswerk mogelijk.
 Bovenop je wettelijke vakantie heb je recht op 5 conventionele verlofdagen per jaar.
Het aantal vakantiedagen groeit mee met jouw anciënniteit binnen de organisatie.
Interesse?
Meer informatie vind je op onze jobsite. Klik hier om te solliciteren.

