
 
VIVO vzw is het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social-
profit. Wij organiseren in opdracht van de sociale partners van de 
Social-profit allerlei activiteiten rond diversiteit, vorming en de 
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. 
 
 

Wij zoeken nu een 
 

Projectbeheerder Instroomprojecten 
 

Voor snelle indiensttreding / 100% - onbepaalde duur 
 
 
Jouw opdracht 
Samen met je collega’s werk je mee aan opleidingsprojecten waarin kandidaten een bijkomend 
diploma kunnen behalen terwijl ze aan het werk zijn in de social profit.  
 
Jouw taken: 
 Je gaat op zoek naar kandidaat-werknemers en werkgevers.  
 Je organiseert informatiebijeenkomsten en maakt promotie voor het opleidingsproject.  
 Je gaat op zoek naar werkplekken, informeert werkgevers en probeert hen te overtuigen.  
 Je gaat op zoek naar kandidaat-werknemers, informeert hen en probeert hen te overtuigen om 

aan het project deel te nemen. 
 Je werkt mee aan de uitbouw van een netwerk van werkgevers.  
 Je werkt mee aan de uitwerking van een informatieplatform waardoor kandidaten hun weg 

vinden naar de social profit sector. 
 Samen met verschillende partners zorg je voor een sterkere branding van de social profit. 
 Je werkt in nauw overleg met je teamgenoten van het team onderwijs-arbeidsmarkt. 
 Je bent bereid op lange termijn je in te werken in andere thema’s zoals bijvoorbeeld de 

onderwijsvernieuwing, jongeren en/of werkzoekenden informeren over beroepen van de sector, 
… 

 Je werkt en denkt actief mee in het grotere VIVO-team (teamvergaderingen, werkgroepen) 
 Je rapporteert aan de directeur. 
 
Jouw profiel: 

 Netwerken is helemaal jouw ding. Je gaat graag in gesprek met mensen (werkgevers, 
werknemers) om hen te motiveren en te overtuigen.  

 Je kent de communicatiekanalen en gebruikt sociale media om je project in de verf te zetten.  
 Je interesse in onderwijs is groot.  
 Je bent bereid je over het ganse Vlaamse land te verplaatsen.  
 Je communiceert helder en doelgericht zowel schriftelijke als mondeling 
 Je bent oplossingsgericht en werkt graag samen met verschillende mensen.  
 Je bent een administratieve duizendpoot en je deinst dan niet terug voor een stevig luik 

administratieve opvolging, in samenwerking met ons administratief team. 
 Je kan zelfstandig werken en je werkt graag in team. 
 MS-Office heeft weinig geheimen voor jou en je kan bij voorkeur ook vlot overweg met online 

tools zoals Google Forms, Webinars via Zoom, … 



Ervaring met of kennis van de social-profit sector is zeker een pluspunt. 
 
Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten met een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus. of 
gelijkwaardig door ervaring. 
 
Wij bieden je: 
 Je werkt in een (h)echt team dat gekenmerkt wordt door enthousiasme en gedrevenheid; 
 Een gedegen inzet van jouw kant wordt beloond met een aantrekkelijk salaris ( barema 1.80 

volgens het Paritair Comité 330), waarbij maximum 10 jaar relevante anciënniteit kan worden 
mee genomen; 

 Dit salaris wordt aangevuld met een vergoeding voor woon-werkverkeer vanaf 4km en 
maaltijdcheques; 

 Je kan minstens 2 dagen per week telewerken  
 VIVO hanteert een flexibele uurregeling en besteedt veel aandacht aan uw vormings- en 

ontwikkelingskansen. 
 VIVO is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (1,2km van Noordstation) 
 
Hoe solliciteren? 
Ben jij de collega die wij zoeken? Contacteer ons dan zeker vóór 29/05. 
Stuur ons een CV en een motivatiebrief, waarin je ons duidelijk maakt dat jij beantwoordt aan het 
profiel dat wij zoeken. Bezorg je brief en CV t.a.v. dhr. Luc Van Waes met een mail naar 

vacature@vivosocialprofit.org . Vermeld duidelijk “Projectbeheerder Instroomprojecten”. 

 
Neem zeker een kijkje op https://www.vivosocialprofit.org/ voor meer informatie. 
Wil je meer weten over de functie? Bel dan naar 02/250.37.77. 
 
Selectieprocedure 
Na een eerste selectie op basis van de sollicitatiebrieven nodigen we enkele kandidaten uit voor een 
sollicitatiegesprek en aansluitend een vaardigheidsproef. Dat doen we op 2 juni We willen onze 
nieuwe collega graag zo snel mogelijk verwelkomen. 

 
 

VIVO vertrekt vanuit wat medewerkers kunnen. 
Kwaliteiten van mensen zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele 

geaardheid, religie, handicap of nationaliteit…  
 


