Vacature Educatieve Medewerker Diversiteit (m/v)
Vormingplus regio Brugge is één van de dertien door de Vlaamse Gemeenschap erkende
regionale sociaal-culturele organisaties. Vormingplus inspireert en emancipeert volwassenen om
mee te bouwen aan een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische samenleving.
Vormingplus hanteert een breed palet van sociaal-culturele methodieken en beschikt over een
krachtig netwerk van gelijkgestemde partners. Vormingplus brengt informeel leren binnen ieders
bereik, ook voor zij die moeilijker participeren. De werking focust op de thema’s diversiteit,
duurzaamheid, burgerschapsvorming en digitale inclusie.

Vormingplus regio Brugge zoekt een Educatieve Medewerker Diversiteit (m/v/x)
Doen - Je organiseert samen met lokale partners een educatief aanbod rond diversiteit en
verwante thema’s. Je rekruteert en begeleidt daartoe freelance medewerkers, je doet de
administratieve omkadering bij wat je organiseert. Je bedenkt en begeleidt projecten rond het
thema diversiteit, je inspireert je collega's en netwerkpartners rond het thema, je bouwt een breed
netwerk uit van lokale partners en middenveldorganisaties. Je geeft mee vorm aan het beleid van
Vormingplus inzake diversiteit.
Zijn - Je hebt een brede interesse, een kritische geest en een maatschappelijke reflex. Je neemt
initiatief, je bent creatief en je bent niet bang van innovatie. Je bent vertrouwd met het middenveld
in de regio Brugge, je woont bij voorkeur in de Brugse regio. Dat je contacten hebt in de netwerken
van mensen met een migratieachtergrond is een pluspunt.
Kunnen - Je hebt een bachelor-diploma of relevante ervaring rond het thema diversiteit.
Je bent didactisch onderlegd en bedreven in het coachen van groepen. Je hebt ervaring met
projectwerk en je hebt een heldere visie rond diversiteit. Je kan netwerken als geen ander. Je kan
uitstekend plannen en organiseren, je bent flexibel inzetbaar.
Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend bij onze aanwerving, ongeacht sekse, afkomst,
leeftijd, sociale achtergrond of handicap.
Ons aanbod. Je komt terecht in een goed functionerende en dynamische organisatie. Je job is
veeleisend, maar je krijg ruimte om ze naar eigen inzicht in te vullen en je kan meebouwen aan het
educatieve beleid van de organisatie. Je krijgt een ⅘ contract van onbepaalde duur, met optie om
naar voltijds te gaan. Je start zo snel mogelijk, in de lente van 2021. Je wordt verloond op basis
van barema B1b (PC 329.01), relevante ervaring wordt in rekening gebracht.
Solliciteren. Verwoord je motivatie, voeg je cv erbij en mail voor 20 februari 2021 naar Karl Duc,
karl.duc@vormingplusbrugge.be. Alle sollicitanten krijgen een antwoord. We plannen een proef en
een gesprek in de eerste week van maart. Meer info op hetzelfde mailadres of op 0476018307.
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