Vacature: bewegingsmedewerker (deeltijds, 50%)
Als bewegingsmedewerker zit het betrekken en enthousiasmeren van mensen in jouw DNA. Je
ontwikkelt een praktisch plan van aanpak om vrijwilligers te betrekken en meer inspraak te geven
binnen Wervel en om nieuwe mensen te enthousiasmeren. Jij bent ook verantwoordelijk voor het
organiseren van activiteiten voor het brede publiek: debatten, boerderijbezoeken, filmavonden… en
zoekt naar manieren om hen actief engagement op te laten nemen om op te komen voor een ander
voedselsysteem. Daarbij heb je specifiek aandacht voor doelgroepen die we vandaag moeilijker
bereiken, zoals diverse etnisch-culturele groepen.
We zijn een klein team van vaste medewerkers en voor de complementariteit zijn we op zoek naar
iemand die expertise (liefst praktijkervaring) heeft inzake landbouw.
Onderschrijf jij de missie van Wervel? Word jij helemaal warm mensen in beweging brengen? Heb je
een sterke voeling met ons voedselsysteem? En vooral, heb jij goesting om er mee in te vliegen? Laat
ons voor 9 december iets weten.
Wervel biedt een deeltijds contract van onbepaalde duur. Je werkt in Brussel en er is ruimte voor
flexibele uren en thuiswerk.

Over Wervel
Wervel ziet voeding als een mensenrecht en ijvert voor democratie in ons landbouw- en
voedselsysteem. Wervel verbindt eters en boeren, verwerkers en verdelers die voedsel in eigen handen
nemen, om van elkaar te leren. Samen met hen werken Wervelaars aan een voedselvoorziening die
maatschappelijk eerlijk, cultureel ingebed en ecologisch herstellend is. Door innovatieve praktijken te
ontwikkelen en door opgebouwde kennis te verspreiden, inspireert Wervel het debat over
voedselvoorziening.

Verantwoordelijkheden van de medewerker
-

-

-

Je bent verantwoordelijk voor de vrijwilligerswerking
Je maakt een concreet plan van aanpak om vrijwilligers te betrekken in de werking
van Wervel.
Je begeleidt de processen bij vrijwilligersgroepen zoals onze ‘denktank’.
Je bent het aanspreekpunt voor nieuwe vrijwilligers.
Je bouwt aan maatschappelijke beweging door het betrekken van het brede publiek
Je organiseert debatten, boerderijbezoeken, filmavonden… die toegankelijk zijn voor
het brede publiek
Je werkt hiervoor samen met onze huidige partners (bv. Voedsel Anders) en zet waar
nodig in op nieuwe partnerschappen.
Je werkt een plan van aanpak uit om nieuwe doelgroepen te bereiken, en voert dit uit

Profiel, ervaring en vaardigheden
-

Je hebt expertise, liefst praktijkervaring, inzake landbouw en onderschrijft de missie van
Wervel.

-

-

Je hebt ervaring met het werken met vrijwilligers, het mobiliseren van burgers en het
faciliteren van groepen
Je beschikt over
organisatietalent en planningsvaardigheden
sterke sociale vaardigheden
creativiteit om originele publieksactiviteiten op te zetten
Je bent flexibel en staat open voor
avond- en weekendwerk
het opnemen van taken die buiten je strikte takenpakket vallen
zowel zelfstandig werken als teamwerk

Wij bieden
-

Een gevarieerde en geëngageerde job in een klein team met gedreven medewerkers.
Contract van onbepaalde duur van 50%.
Verloning volgens barema b1b van het het sociaal-cultureel werk PC 329.01.
Plaats van tewerkstelling: Brussel (Mundo B).
Ruimte voor flexibele uren en thuiswerk.

Voorziene datum indiensttreding: zo snel mogelijk.
Heb jij ook zakelijke vaardigheden? Kijk dan zeker ook even naar onze vacature van tijdelijke duur voor
zakelijke leiding die binnenkort online staat, wie weet kan je van maart tot augustus beide jobs
combineren.

Hoe solliciteren?
Stuur ten laatste op 9 december 12u00 een mail naar karolien@wervel.be met:
-

Je CV van maximaal 2 pagina’s.
Een motivatiebrief van maximaal 1 pagina.

De gesprekken zullen doorgaan in de week van 15 december.
Als je vragen hebt, neem gerust contact op met Karolien via karolien@wervel.be of 0494/453.067

