Vacature
Beheerder van het project duurzame voeding
Missie:
Je staat de coördinator van de vzw Jetse Voedselhulp bij in het verbeteren van de bevoorrading van
kwaliteitsgoederen voor de Jetse sociale kruidenierswinkel, om de publieke opinie ontvankelijk te
maken voor een gezonde voeding en voor de strijd tegen het verspillen van voedsel.

Om je functie goed te kunnen uitoefenen, moet ja alsbeheerder van het project
onderstaande taken uitvoeren onder het oog van de directie van de coördinator:
•

•

•

•

•

Voordelige overeenkomsten zoeken en afsluiten met handelaars en leveranciers om te
komen tot een netwerk van deelnemers die bereid zijn om de kruidenierswinkel en andere
gemeentelijke instellingen met voedselhulp te helpen.
Samenwerken met het Jetse gemeentebestuur door voorbereidende werk te leveren voor
het opmaken van een « sociaal voedsellabel » in de gemeente Jette: recuperatie van
onverkochte goederen bij de handelaars en waardering van de partners.
Bestuderen of men een gemeenschappelijke moestuin kan aanleggen in samenwerking met
de sociale kruidenier en/of een dynamische samenwerking op poten zetten tussen alle
bestaande moestuintjes in de gemeente.
Een sensibiliseringsplan over duurzame voeding ontwerpen voor de gebruikers van de sociale
kruidenierswinkel en voor Jetse publieke opinie: zoeken naar partners (Medische huizen,
instellingen van permanente opleiding, enz.), investeerders, en animatie-ateliers.
Helpen met de concrete installatie van de kruidenierswinkel tijdens de inrichtingsfase en de
opening alsook tijdens de maanden volgend op de opening.

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een diploma bachelor , een master of je hebtrelevante ervaring.
Ervaring met projectbeheer
Ervaring en/of gevoel hebben in het werken met hulpbehoevende mensen
Ervaring en/of gevoel hebben in de vraagstukken rond voeding
Je kunt zelfstandig werken en je neemt zelf initiatief
Je bent ook een teamplayer
Je maakt gemakkelijk contacten en communiceert vlot
Je bent bereid om volgens een flexibel uurrooster te werken (avondwerk mogelijk)
Naargelang je moedertaal, heb je een goede kennis van de tweede landstaal
Je hebt een basiskennis informatica (Excel, Word, enz.)

Aanbod:
•
•
•
•

Hoofdwerkplaats: Jette (met mogelijke opdrachten in het Brussels Gewest of op Belgische
bodem)
Contract: halftijds vanaf 1/01/2016 toten met 31 augustus 2016 (uurrooster te bepalen) –
mogelijkheid tot verlenging
Loon: op basis van het PC 332 - Uitzendkrachten
Abonnement MIVB wordt volledig vergoed

Indien u vragen heeft over deze vacature, contacteert u Dhr. Alexandre Chaidron (coördinator van de
vzw Jetse Voedselhulp) per mail: achaidron@jette.irisnet.be
Dien uw kandidatuur in, ten laatste op 4 november, bij Alexandre Chaidron, enkel per mail:
achaidron@jette.irisnet.be

