
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gemeente Molenbeek is op zoek naar een sociaal werker (M/V)  
 
De dienst Molenbeek Vivre ensemble (MOVE) is sinds meer dan 25 jaar werkzaam in het domein van 
onthaal, ondersteuning en begeleiding van kinderen, jongeren, volwassenen en families uit de gemeente 
Sint-Jans-Molenbeek. 
De vereniging heeft haar visie zien evolueren, haar diensten zien structuren en haar publiek zien wijzigen. 
Dit heeft ertoe geleid dat de VZW nu een hoofdrolspeler is in de Molenbeekse sociale acties. 
Voor onze projecten van buurtwerk (buurthuis) zijn we op zoek naar een: 
 
Sociaal werker (M/V) voor schoolondersteuning en vrijetijdsactiviteiten (6-15 jaar)  

Vervangingscontract 
 
Opdracht 
De buurthuizen zijn lokale diensten die toezien op een sociaal educatief onthaal, informeren en begeleiden 
van kinderen, jongeren, volwassenen en families uit de gemeente en met een specifieke aandacht voor het 
integreren van het meest zwakke publiek. 
De buurthuizen ontwikkelen verschillende dispositieven en in het bijzonder de schoolondersteuning en 
begeleiding via een « naschoolse schoolondersteuning » (école de devoir) (6-15 jaar), ateliers, sociaal 
educatieve, culturele, sportieve  en m.b.t. burgerschap activiteiten en projecten en dit tijdens de vrije tijd. 
Ook tijdens de schoolvakanties organiseren de buurthuizen activiteiten. 
 
In nauwe samenwerking met de verantwoordelijke (M/V) van het buurthuis en de referent sociaal 
werker neemt de sociaal werker voor schoolondersteuning en vrijetijdsactiviteiten , samen met het 
team van animatoren (M/V) deel aan het pedagogisch project van de schoolondersteuning om de 
opdrachten zoals gedefinieerd door de referentiekaders (het sociale cohesie decreet van de Franse 
gemeenschap; het decreet m.b.t. « écoles de devoirs » van de ONE (kind en gezin)) te verzekeren. 
   

 
Verantwoordelijkheidsdomeinen en hoofdtaken 

 
 

  Hij of zij neemt deel aan het uitwerken van het pedagogisch project Schoolondersteuning (6-
12 jaar) 

Hoofdtaken: 

o Draagt bij tot de goede werking van de schoolondersteuning via een maandelijkse 
planning en een regelmatige opvolging van de activiteiten en de animatoren (M/V); 

o Realisatie van animaties en ateliers (workshops) (creatieve, artistieke en ludieke, enz.);  

o Communicatie met de families, scholen, partner verenigingen; 

o Onthaal, begeleiding en supervisie van vrijwilligers, animatoren in opleiding (Artikel 
60§7, DSP), stagiaires; 

o Sociale permanentie m.b.t. de schoolondersteuning en de sociale diensten intern of 
extern aan de VZW; 

 

 Hij /zij neemt deel aan het pedagogisch project van de vakantiepleinen – ONE (kind en gezin 

(6-12 jaar) 

Hoofdtaken: 

o Supervisie van de activiteiten van de vakantiepleinen met in acht neming van het 

reglementair kader van de ONE; 

 

o Administratieve en financiële opvolging van de activiteiten van de vakantiepleinen; 

o Verzekeren van een algemeen beheer van het publiek (kinderen en ouders) via een toezien 

op de organisatie en de communicatie (onthaal, contact met de ouders, opening en  

Sluiting); 



     

 

 Hij /zij neemt deel aan de schoolondersteuning bestemd voor jonge tieners (12-15 jaar)  

Hoofdtaken: 

o Bijdragen aan het dispositief schoolondersteuning voor de leerlingen van het secundair 

onderwijs gebaseerd op de geïdentificeerde problemen; 

 

o Deelnemen aan het zoeken naar vrijwilligers, externe voogden en tussenkomsten teneinde 

de coaching en animatie van het dispositief te verzekeren; 

 

o De link maken tussen het dispositief schoolondersteuning en de sociaal educatieve 

projecten en activiteiten bestemd voor hetzelfde jongere en tiener publiek; 

 

 

 Hij/zij neemt deel aan het bedenken, uitwerken en realiseren van de transversale 

pedagogische projecten van de VZW  

Hoofdtaken: 

o Deelnemen aan de werkgroep schoolondersteuning « EDD »;  

 

o Deelnemen aan het ontwerpen van pedagogische projecten in verband met zijn/haar 

referentie domein; 

 

o Deelnemen aan het ontwikkelen van animatiemateriaal;  

 

o Deelnemen aan de communautaire diagnose van de jeugd; 

 

Gezocht profiel 
 

 Bachelorsdiploma  

 Nuttige pedagogische ervaring van 2 jaar in vergelijkbare functie; 

 Een certificaat van vakantieplein coördinator is een grote troef;  

 Vaardigheid om een team te leiden en te werken in teamverband;  

 Beheersen van het individuele gespreksprocédé met de families;  

 Kennis van het schoolsysteem en de educatieve dispositieven, hulp bij scholing, steun voor 
ouderschap;  

 Kennis van het netwerk van de sociale en educatieve sector, lokaal en gewestelijk;  

 Een daadwerkelijke zin voor veelzijdigheid en flexibiliteit in het werk;  

 Aantonen van autonomie, pro activiteit en vernieuwing in het werk; 

 Onmiddellijk beschikbaar;  

 

 

Ons aanbod: 

 Voltijds vervangingscontract; 

 Flexibel uurrooster (van dinsdag tot zaterdag en s ’avonds); 

 De verplaatsingskosten met het openbaar vervoer worden 100% terugbetaald;  

 
 
Hoe solliciteren  
 
Stuur je CV en een motivatiebrief en kopie van uw diploma  
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Per post aan : Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek  
Dienst HRM  
Graaf van Vlaanderenstraat 20 – 1080 Brussel  
Per e-mail naar : candidature@molenbeek.irisnet.be  
 
(ref. Sociaal werker voor schoolondersteuning en vrijetijdsactiviteiten) 
 
Einddatum voor indienen van uw sollicitatie: 15/12/2019 
 


