Buurtwerk ’t Lampeke zoekt een O,5 VTE buurtwerker (V/M/X) voor een
contract van bepaalde duur voor de periode juli 2022 t.e.m. juni 2024.
Buurtwerk ’t Lampeke (www.lampeke.be) is een buurtwerking in de Ridderbuurt te Leuven.
Centraal staat de strijd tegen kansarmoede en het werken aan een solidaire samenleving. De
werking heeft verschillende werkplekken in de Ridderbuurt. Iedereen is er welkom en kan er
terecht met al zijn/haar kleine en grote vragen. De werking heeft een uitgebreide basiswerking
met een aanbod voor alle leeftijdsgroepen. Daarnaast zijn er diverse inhoudelijke projecten en
wordt er ook beleidsmatig gewerkt. Buurtwerk ’t Lampeke bestaat uit 5 deelwerkingen:
dagopvang de Wurpskes, gezinswerking Prego (preventieve gezinsondersteuning),
kinderwerking Fabota, jongerenwerking den Tube en buurthuis ’t Lampeke.
De buurthuiswerking bereikt een grote groep buurtbewoners, met specifieke aandacht voor
de meest kwetsbare en/of kansarme doelgroepen. Daarnaast wordt er ook een groep mensen
bereikt , die en rond Leuven wonen. Er is een uitgebreide basiswerking, waarbinnen het
buurtrestaurant en de ontmoetingsruimte centraal staan. Ook de tweedehandswinkel (den
Bokal) en de ontmoetingsruimte de Dageraad, allebei gehuisvest op de gelijkvloers van de
sociale appartementen Vriesenhof (midden in de buurt) maken deel uit van deze basiswerking.

Voor meer informatie verwijzen we naar ons jaarboek 2021: www.lampeke.be/jaarboek-2021
Wij zijn op zoek naar een buurtwerker (V/M/X) die deel uitmaakt van het buurthuisteam. De
belangrijkste focus ligt op de opvolging en de verdere uitbouw van de
vrijwilligerswerking in het buurthuis (zie hieronder bij takenpakket). Daarnaast is er de
gezamenlijke zorg en opdracht om het buurthuis in haar geheel kwalitatief te organiseren en
verder uit te bouwen.

Concreet takenpakket
blok 1 verantwoordelijke vrijwilligersploeg buurtrestaurant
- ondersteunen, coachen en organiseren van de vrijwilligersploeg buurtrestaurant: periodieke
bijeenkomsten, menu-samenstelling, planning, individuele babbels …
- recrutering en opstarten nieuwe kookvrijwilligers
- onderhouden en uitbouwen van samenwerkingsverbanden in het kader van werken rond
voedseloverschotten en realiseren van betaalbare maaltijden
- organisatie dagelijkse werking van het buurtrestaurant in nauwe samenwerking met de onthaal-en
logistiek medewerkster
- Promoten van het buurtrestaurant bij alle buurtbewoners

blok 2 Verdere uitbouw tweedehandswinkel den Bokal en
ontmoetingsruimte de Dageraad
- continueren van de bestaande werking
- ondersteunen van de (trouwe) vrijwilligersploeg + rekruteren van nieuwe vrijwilligers
- Creëren van een warme plek in de buurt waar iedereen zich welkom voelt
- Versterken van de informatie- en ontmoetingsfunctie van de winkel als laagdrempelige opstap naar
de buurtwerking
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- verbinding tussen de tweedehandswinkel en de ontmoetingsruimte verder uitbouwen
- zoeken naar extra manieren om de winkel te promoten: mobiele winkelmomenten, deelname aan
publieke activiteiten, ….

blok 3 algemeen vrijwilligersbeleid
- opvolgen algemeen vrijwilligersbeleid buurtwerk ’t Lampeke + werken aan de verbinding tussen de
verschillende deelwerkingen
- organiseren van overkoepelende activiteiten voor vrijwilligers (week van de vrijwilliger, internationale
dag van het vrijwilligswerk, de vrijwilligersbedanking
- organiseren van een jaarlijks infomoment over de werking
- opvolgen vrijwilligersacties en matchen van buurtbewoners in het kader van burenhulp (Leuven
Helpt)

blok 4 organisatie concrete buurtgerichte acties
Initiatief nemen en organiseren van kleinere buurtgerichte activiteiten om nieuwe mensen te bereiken,
de buurthuiswerking verder bekend te maken en duidelijk zichtbaar in de buurt aanwezig te zijn.

Wij bieden
-

0,50 VTE contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.
Verloning binnen PC 329, barema B1c. Relevante anciënniteit wordt geteld (max. 5 jaar).
Onmiddellijke indiensttreding.
Een veelzijdige en uitdagende job.
Een dynamische en groeiende organisatie binnen een maatschappelijk actueel en relevant gegeven.
Een tewerkstellingsplaats in Leuven.

Wij vragen
- relevante praktijkervaring en/of professionele bachelor in de sociale of welzijnssector.
- Sterke motivatie/goesting in het werken met een diverse groep volwassenen. Praktijkervaring is een
grote meerwaarde.
- Ervaring en expertise binnen buurtwerk en groepswerk met volwassenen is een meerwaarde.
- Sterke kwaliteit in het opzetten en organiseren van concrete acties en activiteiten.
- Kennis en praktijkervaring binnen het thema armoede en maatschappelijke kwetsbaarheid.
- Onderschrijven en uitdragen van de visie en missie van buurtwerk ’t Lampeke.
- Bereidheid om 0,50 VTE te werken met aandacht voor de openingsuren van het
buurthuis/buurtrestaurant (dinsdag en vrijdag van 11.00 tot 19.00 uur).
- Flexibiliteit in het kader van sporadisch weekendwerk (max. 1 keer per maand).
- De specifieke invulling van de werkweek gebeurt in onderling overleg.
- Woonplaats regio Leuven.
Praktisch
- Er is een specifiek en uitgebreid competentieprofiel voor deze vacature. Dit kan aangevraagd
worden via mail: info@lampeke.be.
- Vraag het uitgebreide competentieprofiel en takenpakket op via info@lampeke.be. Indien je meer
concrete informatie wil over de inhoud van de job kan je contact opnemen Sven Schroeders via
sven@lampeke.be of 0474 61 71 35.
- Jouw sollicitatiebrief met curriculum mail je voor donderdag 30 juni 2022 naar buurtwerk ’t
Lampeke t.a.v. Mia Van Nerum, mia@lampeke.be. De sollicitatiegesprekken gebeuren tussen 1 en 10
juli 2022.

Buurtwerk ’t Lampeke vzw gelooft in de meerwaarde van diversiteit onder haar werknemers.
We moedigen iedereen aan om te solliciteren, ongeacht uw etnisch-culturele achtergrond,
leeftijd, geslacht, beperking en geloofsovertuiging.
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