Vacature bij het Ronald McDonald Kinderfonds
ASSISTENT MANAGER /24u
Als je kindje ziek is , dan wil je als ouder niets liever dan dicht bij je kind te zijn. Dit is
waar het Ronald McDonald Huis voor staat. Wij bieden de ouders van
gehospitaliseerde kinderen een warme plek dichtbij het UZ Brussel te Jette. Het Huis
beschikt over 10 gezinskamers en enkele gemeenschappelijke ruimtes : zoals keukens,
wasplaats, living met grote TV , stilteruimte ... Ouders kunnen hier tot rust komen,
verlies en verdriet delen en natuurlijk hoop koesteren. Ouders mogen er verblijven
zolang hun kindje in het ziekenhuis is opgenomen.

Taken
o

Aansturen van vrijwilligers



Draagt zorg voor het team van vrijwilligers. Verzorgt de aanwerving, houdt intake
gesprekken en achterhaalt hun mogelijkheden en wensen. Onderhoudt goede
persoonlijke contacten om de binding te verzekeren.



Zorgt voor de planning en bezetting van vrijwilligers



organiseert vrijwilligersactiviteiten, motiveert, inspireert en coacht vrijwilligers.

o

Inhoudelijke
udelijke /operationele ondersteuning bieden



Geeft operationele ondersteuning aan de HM



Verricht administratieve werkzaamheden



Voorraadbeheer



Opvolgen van onderhoudscontracten/Toezicht op toestand van het Huis.

o

Interne en externe communicatie realiseren



Is het aanspreekpunt op locatie,beantwoordt vragen van ouders en andere gasten.
Ondersteunt en begeleidt hen en draagt zorg voor een zo aangepast mogelijk verblijf.



Fungeert als gastvrouw/heer. Begeleidt gasten en bezoekers bij een evenement en
zorgt voor een goed verloop van het evenement samen met de HM .



Maakt gebruik van de juiste on-en offline kanalen ( social media, website , kranten ,
televisie ...om het verhaal van onze organisatie en de locatie te verspreiden.

Profiel
o

Bachelor niveau of gelijkgesteld door ervaring

o

Meerdere jaren professionele ervaring

o

Openhartig karakter, werkt graag in teamverband

o

Empatisch vermogen

o

Kennis van MS Office

o

Goede sociale vaardigheden

o

Is communicatief

o

Heeft een passie voor onze missie

o

Plan-en organisatievermogen

o

Flexibiliteit

o

Ervaring in het werken met vrijwilligers is een pluspunt maar geen vereiste.

o

Nederlands als moedertaal

o

Enige kennis van Frans en Engels is noodzakelijk
Wat bieden wij ?

o

Fijne werkomgeving

o

Internationale omkadering

o

Goede verloning

o

Persoonlijke groei ( opleidingen indien gewenst en noodzakelijk )

o

Mogelijkheid tot eigen inbreng

o

Je bent er van bij de opstart bij !

o

Mogelijkheid tot uitbreiding uren met de tijd

o

Interessante contacten

o

Heel veel afwisseling

Interesse ?
Stuur een uw motivatiebrief en cv naar Katia.degreve@kinderfonds.be en dit vóór 03
oktober 2019
Wij Contacteren u zo spoedig mogelijk !
MAISON RONALD MCDONALD HUIS
LAARBEEKLAAN 101 - 1090 JETTE

