
 

Projectmedewerker GBO Voorkempen 
 

Heb je voeling met de leefwereld van kwetsbare personen in de regio? 

Behoort het ontwikkelen en onderhouden van netwerken tot je krachten? 

Ben je een goede communicator, die vlot contacten legt en graag voor een groep staat? 

Kan je planmatig werken en prioriteiten stellen? 

Dan ben jij diegene die we zoeken voor de functie van Projectmedewerker GBO Voorkempen! 

 
 
Het geïntegreerd breed onthaal Voorkempen is een samenwerkingsverband tussen CAW Antwerpen, de 
gemeentes Malle, Zoersel, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, Brecht en de diensten maatschappelijk werk van de 
mutualiteiten. 

 
 
Je opdracht 

 Je werkt het samenwerkingsverband GBO Voorkempen verder uit  

 Je rolt het concept uit en zet het zelf in de praktijk  

 Je zet in op netwerken in de regio 

 Je coacht en ondersteunt de basismedewerkers van de kernactoren in de uitvoering van het project  

 

Wij verwachten 

 Je staat graag voor een groep 

 Je kan aanklampend werken  

 Je bent flexibel in je denken en handelen, ook met je werkuren  

 Je kan accuraat omgaan met onverwachte situaties  

 Je kan een nieuw concept projectmatig uitwerken  

 

Wij bieden 

 Een afwisselende en uitdagende deeltijdse functie (19u/week) in een contract van bepaalde duur (6 

maanden) met grote kans tot verlening. Uitbreiding naar een voltijds contract behoort tot de 

mogelijkheden (opdracht GBO Noorderkempen) 

 Onmiddellijke indiensttreding 

 Werkplek bij gemeente Malle 

 Verloning volgens barema B1c van het Paritair Comité 319.01 

 Werken in een dynamische en professionele organisatie met een maatschappelijke opdracht 

 Extra verlofdagen, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding woon/werk en bij dienstverplaatsingen, oog 

voor opleiding en loopbaanontwikkeling 

 

Belangstelling ? 

Neem een kijkje op onze website: www.caw.be. Daar vind je ook het uitgebreide functie- en 

competentieprofiel (zie bij jobs). Meer info over deze vacature bij Tom Van de Geuchte 

(tom.vandegeuchte@cawantwerpen.be).   

 

Solliciteren ? 

Stuur je motivatiebrief en CV naar vacatures@cawantwerpen.be t.a.v. Njomza Brahimaj. Je 

kandidatuur dient ten laatste op maandag 1/07/2019 in ons bezit te zijn. De selectiegesprekken vinden 

plaats op maandag 8/07/2019 in de voormiddag.  
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