VACATURE

Assistent welfare medewerker Int. Zeemanshuis
Antwerpen (16u/week)
Doel van de functie

Samen met welfaremedewerker Ann, als sociale werker opereren vanuit en in het

Zeemanshuis Antwerpen, Noorderlaan 100 te Antwerpen, om zo de missie en visie van ‘IZA
vzw’ en ‘Antwerp Seafarer’s Welfare’ waar te maken.

Taken
•

Actief mee realiseren van een hedendaags pluralistisch welfare verhaal in maritiem
Antwerpen.

•

Ondersteuning, opvang, dienstverlening en begeleiding bieden aan individuele

•

Inzetbaar in de dagelijkse werking welfare (oa: rolling store, ontmoetingen,

zeelieden en naar de zeelieden in groep. In het hotel, in de haven en op de schepen.
vrijwilligers, winkel, communicatie, administratie, etc …)

Vereist profiel
•

•
•
•
•
•
•
•

Interesse en affiniteit met de (Antwerpse) maritieme wereld, in zijn sociale context.

Communicatieve vaardigheden in relatie tot een bijzonder divers en internationaal
publiek

Diplomatisch.

Innovatief en dynamisch.

Administratief secuur / kennis Word en Excel.

Overtuigend & vertrouwensrelaties kunnen uitbouwen met alle spelers op het
terrrein.

Bewezen ervaring en inzicht in sociaal werk.

Praktisch en probleemoplossend denkend en handelend.

Diplomavereisten

Bij voorkeur een opleiding met sociale-/maatschappelijke inslag.
Rijbewijs. (bestelwagen) Geen hoogtevrees.

Minimum 2 jaar ervaring in een relevante professionele setting.

Nederlands en Engels goede kennis. Graag ook noties van zoveel mogelijk andere relevante
talen.

Nog wat praktische info

We voorzien een deeltijdse tewerkstelling: 2 dagen werkweek (16/38e contract).

Het loonpakket zal afhankelijk zijn van de ingebrachte ervaring en maturiteit voor de job en
in overeenstemming met pc 302, met extralegale voordelen. We bieden een
bediendencontract onbepaalde duur.

Motivatie en c.v., uitsluitend via mail, te richten aan:

Klaas Impens, hr SENSE, Mechelsesteenweg 128-136, 6e verdiep - 2018 Antwerpen,

klaas.impens@metsense.be , 03/226 04 91.

SENSE – de organisatie (www.metsense.be)

Heeft o.a. een erkenning als ‘maatwerkbedrijf’ en als initiatief voor ‘lokale diensteneconomie’, en doet

in dat kader de uitbating van een 20-tal restaurants. Verder beheert SENSE het ‘Antwerp Harbour
Hotel’ met het Internationaal Zeemanshuis in Antwerpen en Het Moment in abdij Averbode.

