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Projectmedewerker (m/v) thuisoppasdienst 
Kompanie@home II (22-26u/week) – contract onbepaalde duur  
 
 
Heb je een hart voor senioren en wil je er mee voor zorgen dat hun 
welzijn verbetert in hun thuissituatie in Brussel? Ben je iemand die goed 
overweg kan met vrijwilligers en goed kan enthousiasmeren? Heb je 
hierbij ook aandacht voor de opleiding en begeleiding van de vrijwilligers 
en kan je hen ook op een psychologische manier begeleiden?  
 
Uw taken 
 
Als projectmedewerker (m/v) ben je verantwoordelijk voor de uitbouw 
van de nieuwe vrijwillige thuisoppasdienst van de Overmolen. Uw taken 
bestaan onder meer uit het zoeken naar vrijwilligers, hen omkaderen en 
aansturen en het project inhoudelijk vorm te geven en bezoeken te 
plannen en organiseren. Je werkt nauw samen met het bestaande sociale 
economieproject Kompanie@home. 

 
   

Profielomschrijving 
 

 Je hebt een bacheloropleiding genoten in de sociale sector of je 
bent hiermee gelijkgesteld door jouw professionele ervaring. 

 Je kan goed organiseren en structuur bieden. Je kan 
oplossingsgericht handelen en bemiddelen bij conflicten. 

 Je hebt leidinggevende competenties. 
 Je bent iemand die sociaal vaardig en communicatief is, geduldig, 

en je beschikt over een groot inlevings- en doorzettingsvermogen.  
 Je bent bereid te werken met mensen van verschillende origine en 

achtergronden. 
 Je bent discreet en flexibel. 
 Je hebt ervaring in werken en omkaderen van vrijwilligers. 
 Je hebt affiniteit met ouderen en hulpbehoevenden.  
 Je hebt administratieve vaardigheden en kan werken met Word en 

Excel. 
 Je bent vlot tweetalig (Nls/Fr). 
 Je hebt ervaring met projectmanagement en je hebt sterke 

administratieve vaardigheden. 
 Ervaring en/of kennis van de (Brusselse) (thuis)zorgsector is een 

pluspunt. 
 Je werkt bij voorkeur halve dagen. 

 
Onze organisatie 
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Als actief pluralistische organisatie ontwikkelt De Overmolen creatieve en 
duurzame antwoorden op (hoofd)stedelijke samenlevingsproblemen, voor 
en met mensen die door de mazen van het net zijn gevallen, en al dan 
niet samen met andere partners. 
 
Onze waarden 
 
Durf, originaliteit, duurzaamheid, respect en solidariteit. 
 
Activiteiten van de Overmolen vzw 
 

 Het beheren van patrimonium. 
 Het ontwikkelen, in samenspraak met partners, van nieuwe 

initiatieven/projecten die een antwoord bieden voor mensen in 
armoede uit Brussel. 

 Sociale tewerkstelling om de cirkel van armoede te doorbreken en 
perspectief te bieden aan laaggeschoolden en kansarmen. Deze 
tewerkstellingsmogelijkheden situeren zich in de bouwsector en in 
de zorg (complementaire thuiszorg). 

 Het toegankelijke vakantiehuis De Kleppe. 
 
 
Wat bieden we? 
 

 Een divers team, een uitdagende en stimulerende omgeving, een 
uitgebreid netwerk.  

 Salaris volgens barema B1c onder PC 329.01, terugbetaling woon-
werkverkeer. 

 
Praktisch? 
 

 Solliciteren tem 8 februari 2019 bij 
sofie.vancoillie@deovermolen.be aan de hand van CV en 
motivatiebrief. 

 Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd op 14 februari voor 
een eerste ronde.   

 Onmiddellijke indiensttreding. 
 Een uitgebreide profielomschrijving kan opgevraagd worden via 

mail. 
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