
 

werft aan 

VOLTIJDSE STAFMEDEWERK(st)ER voor ‘DE NIEUWE BUREN’ 

Wil je lokale burgerinitiatieven en organisaties ondersteunen in de zoektocht naar woningen voor erkende 
vluchtelingen, subsidiair en tijdelijk beschermden (gezinnen en alleenstaanden)? Wil je met het ORBIT project 
‘Woning gezocht, buren gevonden’ (binnenkort ‘De Nieuwe Buren’) de wooncrisis aanpakken, woningnoden van 
vluchtelingen aankaarten en structurele oplossingen voorstellen en doen werken? Dan is deze ORBIT vacature iets 
voor jou.  

Wat zijn je taken? 

• burgers, verenigingen en organisaties motiveren om erkende vluchtelingen te helpen zoeken naar 
huisvesting via beproefde en nieuwe werkmethodes 

• burgerinitiatieven een antwoord helpen vinden op praktische of juridische vragen over huur-, woon- en 
ruimtelijke ordening, en voor andere vragen in samenwerking met het ORBIT team 

• lobbyen op verschillende beleidsniveaus voor structurele antwoorden op de woonnood van de doelgroepen 

• een digitaal ontmoetingsplatform voor vrijwilligers van burgerinitiatieven managen samen met Gastvrij 
Netwerk 

• campagnes opzetten en de website beheren in samenwerking met de ORBIT communicatiemedewerker 

• rapporteren aan fondsengevers. 

Wat is jouw profiel?   

• vaardig en ervaren in de sociale mobilisatie van burgers en middenveldverenigingen 

• vaardig in formuleren van beleidsaanbevelingen 

• kennis van zaken over de rechts- en levenssituatie van vluchtelingen, subsidiair en tijdelijk beschermden 

• kennis van woon-, huur- of RO wetgeving is een sterke meerwaarde 

• een hoge graad van flexibiliteit en mobiliteit 

• meertaligheid is een meerwaarde  

• je kan je akkoord verklaren met de missie, waarden en doelstellingen ORBITvzw. 

Wij bieden wij? 

• verloning loonschaal B1B Paritair Comité 329 sociaal-cultureel werk 

• een vergoeding woon-werkverkeer, 13de maand/eindejaarspremie, terugbetaling van de eigen 
hospitalisatieverzekering 

• samenwerking met twee tijdelijk tewerkgestelde collega’s rond hetzelfde thema en een ORBIT team met 
verschillende competenties in superdiversiteit en migratie 

• een hoofdwerkplaats bij ORBITvzw (Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel -nabij NMBS-station Brussel-Zuid)  

• glijdende werkuren en een telewerkregeling. 

ORBITvzw werft aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, geaardheid of 

handicap. 

Stuur je motivatiebrief met curriculum vitae ten laatste tegen 18/08/2022 naar:  ORBIT vzw Vacature - 
Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel of via e-mail: didier@orbitvzw.be. Geselecteerde kandidaten krijgen een 
uitnodiging voor een gesprek. 

Geïnteresseerd of meer info?  didier@orbitvzw.be of 02 502 11 28 

ORBITvzw is erkend als sociaal-culturele organisatie  door de Vlaamse Gemeenschap 
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