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VACATURE PROJECTCOACH

Je coacht projecthouders die een Growfunding-project lanceren voor, tijdens en na de
campagne.
Je begeleidt workshops en geeft vormingen aan diverse doelgroepen.
Je werkt mee aan de organisatie van evenementen (conferenties, debatten, feestjes, ...)
Je ondersteunt de Nederlandstalige communicatie (sociale media, nieuwsbrief…)
Je bouwt een netwerk op met projecthouders, stakeholders en (in)formele organisaties
Je ondersteunt de opstart van nieuwe partnerpagina’s en stadsplatformen in Vlaanderen
(en in de toekomst hopelijk ook in Wallonië)
Je staat samen met je collega’s in voor de opvolging van de Nederlandstalige subsidies
(aanvragen en rapportering)
Optioneel:
o Je bent mede-verantwoordelijk voor het zakelijk beheer van de vzw
o Je werkt mee aan de uitbouw van de lange termijn strategie van de organisatie
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Je hebt een passie voor de stad en je bent op de hoogte van nieuwe initiatieven en
ontwikkelingen.
Je beheerst het Nederlands perfect. Je spreekt en leest vlot Frans. Een goede basiskennis
van het Engels is een meerwaarde.
Je bent sociaal en creatief.
Je coacht graag mensen en bent positief ingesteldheid. Ervaring in het begeleiden van
workshops en vormingen is een pluspunt.
Je bent punctueel en werkt nauwgezet.
Je bent communicatief sterk en je beschikt over een vlotte pen.
Je bent ondernemend ingesteld, hebt zin voor initiatief en organiseert je eigen werk
zelfstandig.
Je bent flexibel ingesteld. Avondwerk is mogelijk.
Een goede kennis van grafische software (Photoshop, Illustrator, Indesign,...) is een
pluspunt.
Snel beschikbaar zijn is een pluspunt

o AANBOD
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Je krijgt een opleiding Civic Crowdfunding.
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Regelmatige coaching en overleg met je geweldige collega’s .
Voltijds Contract van onbepaalde duur.
Verloning volgens anciënniteit en barema PC 329.
Je werkt binnen een klein dynamisch team op een aangename werkplek.
Tussenkomst in woon-werkverkeer.

INTERESSE/CONTACT
Solliciteren kan tot en met woensdag 4/9 (middernacht) door een CV en motivatiebrief te
mailen naar werken@growfunding.be. De sollicitatiegesprekken gaan door op 12/9 op Allee
du Kaai (Brussel).
Voor vragen kan je terecht bij Frederik Lamote: 0472/44.72.48 of via frederik@growfunding.be.
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