zoekt dringend een

TIJDELIJKE (80%) CAMPAGNEMEDEWERK.ST.ER (M/V/X)
‘SAMENHUIZEN MET VLUCHTELINGEN’
ORBITvzw is bondgenoot in superdiversiteit en migratie. Samen met mensen, organisaties en overheden zet ORBIT in
op de versterking van interlevensbeschouwelijke en interculturele competenties, een rechtvaardig migratiebeleid,
een effectieve aanpak van racisme en een groeiend vertrouwen en inzicht in de superdiverse migratiesamenleving.
ORBITvzw wenst haar team dringend te versterken met een tijdelijke (80%) medewerkst.er (m/v/x) voor een
project om te promoten dat huiseigenaars een kamer in hun eigen woning verhuren aan vluchtelingen. Het
project wordt gerealiseerd met de steun van de Koning Boudewijnstichting.
Wat zijn je taken:
•
•
•
•
•

Je werkt mee aan een campagne om samenhuizen met vluchtelingen bekend te maken bij het brede publiek.
Je organiseert in een aantal steden informatiesessies voor kandidaat-verhuurders, i.s.m. lokale
burgerinitiatieven die actief zijn rond huisvesting voor vluchtelingen.
Je werkt mee aan een toolkit voor eigenaar-bewoners die een kamer in hun woning willen verhuren aan
vluchtelingen via een Melding Tijdelijk Wonen of een Melding Zorgwonen.
Je begeleidt waar nodig eigenaar-bewoners bij het indienen van een melding via het omgevingsloket en
zorgt voor een match met de lokale burgerinitiatieven in het ORBIT netwerk voor kandidaat-huurders.
Je werkt mee aan een verdere structurele inbedding van deze regelgeving in het Brusselse & Waalse gewest.

Wat is jouw profiel:
•
•
•
•
•

Je bent goed in een campagneaanpak over de meerwaarde van samenhuizen voor en met vluchtelingen
Een basiskennis van wonen, huren en ruimtelijke ordening: een voeling met kwetsbare huurders is een
meerwaarde. Wetende dat de expertise door ORBIT al is ontsloten.
Je leert snel en kan je inwerken in het inhoudelijk dossier voor deze taak.
Je bent geduldig, helder en constructief in je communicatie met personen, groepen en lokale overheden.
Je spreekt en schrijft goed Nederlands. Meertaligheid Frans is een meerwaarde.

Wat zijn de contractuele voorwaarden?
•
•
•
•
•

Een deeltijdse (80%) tewerkstelling bepaalde duur 1 jaar.
Verloning loonschaal B1B Paritair Comité 329 sociaal-cultureel werk.
Een vergoeding woon-werkverkeer, 13de maand/eindejaarspremie, hospitalisatieverzekering.
Een hoofdwerkplaats bij ORBITvzw (Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel, op 10 minuten wandelen van het
NMBS-station Brussel-Zuid).
Glijdende werkuren.

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, geaardheid of handicap.
Geïnteresseerd of meer info? didier@orbitvzw.be, 02 502 11 28. Stuur je motivatiebrief met curriculum vitae ten
laatste tegen 10/5/22 naar: ORBIT vzw Vacature - Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel of via e-mail:
didier@orbitvzw.be. Geselecteerde kandidaten krijgen een uitnodiging voor een gesprek.

ORBITvzw is erkend als sociaal-culturele organisatie door de Vlaamse Overheid

