Projectmedewerker sociale innovatie en digitalisering
Voor wie zal je werken?
Digidak
Je zal terecht komen in een dynamische organisatie in verandering. Digidak maakt de ommezwaai
van openbare computerruimte naar het vitaliseren van buurten in de breedste zin. Hierbij gaan we
op zoek naar de krachten van de wijk en laten we deze groeien. We zorgen voor sociale cohesie voor,
maar vooral ook door de wijk. Je zal ook ingezet worden in de innovatieve werking van Jong Digidak.
Dit is een project dat zich specifiek focust op digitale kansen voor kinderen en jongeren tussen 6 en
18 jaar.
Blenders
Digidak is ontstaan – en leeft nog steeds – onder de noemer van Blenders. Dat is een boeiende
organisatie met een 30-tal fijne collega’s. Ons doel is te werken aan maatschappelijke innovatie op
heel wat thema’s. Wat moet je daarbij denken? In onze snel evoluerende maatschappij zijn
overheden, organisaties en bedrijven voortdurend op zoek naar nieuwe antwoorden op oude vragen
of ze stellen zich heel nieuwe vragen. Daaraan kunnen bijdragen vanuit een
duurzaamheidsperspectief, dat is wat Blenders interesseert en doet op een veelheid aan thema’s:
economie, welzijn, ICT, ecologie, en vaak nog veel meer.
Wie zoeken we?
We zoeken een gedreven collega met een verscheidenheid aan kenmerken zoals:
-

Gezonde dosis gekheid en creativiteit om de organisatie mee vorm te geven
Gezonde dosis kennis en goesting om de social media te beheren en bespelen
Flexibiliteit
Gedrevenheid
Gestructureerd en planmatig kunnen werken
Zelfstandig kunnen werken, maar ook in team
Stressbestendig – projectwerk kent vele deadlines

-

-

Willen meedenken over content. Dat wil zeggen het ontwikkelen van workshops, uitwerken
van activiteiten en (continu) evalueren en updaten van inhoudelijk materiaal:
o Hiervoor heb je best kennis van - of interesse in - computers, ICT, IT, Technologie, of
iets anders in deze richting
o Hiervoor heb je best inzicht in het ontwikkelingsniveau van een jongere
o Hiervoor heb je best inzicht in educatieve mogelijkheden
Positieve houding
Je bent niet bang van kilometers op de teller. Je zal regelmatig workshops uitvoeren op
verplaatsing. Een rijbewijs en auto is dan ook een must

Wat zal je doen?
Je kerntaak is het beheren van de social media van de organisatie en de verschillende onderdelen
ervan. Daarnaast zal je deze kennis mee inzetten in het uitwerken van workshops rond
mediawijsheid en andere digitale toepassingen.
Je zal samen met een gemotiveerd team nadenken over en werken aan nieuwe projecten rond vitale
buurten. Hiervoor zal je regelmatig op het werkveld staan en aan buurtwerk doen, maar ook
strategisch mee nadenken. Je werkt mee in de gehele cyclus van het projectwerk. Dat wil zeggen het
schrijven, uitvoeren én evalueren van projecten.
Je organiseert mee de algemene werking en probeert regelmatig nieuwe ideeën uit op de
verschillende locaties waar we actief zijn (voornamelijk in de Antwerpse Kempen).
Wat zal je krijgen?
Een voltijds contract van onbepaalde duur met onmiddellijke ingang.
Een correcte verloning volgens barema met extralegale voordelen.
Een innovatief team boordevol groeikansen. Blenders is een organisatie die veel te bieden heeft met
veel expertise op verschillende vlakken. Hier kan je altijd beroep op doen om bij te leren of nieuwe
inzichten te vinden.
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door het uitgebreide team en de kansen tot het uitbreiden
van uw netwerk.
Een leuke werkomgeving in de Bar d’Office in Turnhout.
Interesse?
Voor verdere informatie rond deze vacature en de functie-inhoud kan je terecht bij
fien.cox@blenders.be of kris.verellen@blenders.be.
Je sollicitatiebrief met cv (in één pdf) mag je mailen naar Fien Cox. De uiterste datum is 18 juli 2018.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de kantoren van Blenders, Campus Blairon 714 in
2300 Turnhout.
Meer info over onze projecten vind je hier: www.blenders.be.

