Vacature – stafmedewerker permanente ondersteuning vrijwilligers
Zelfmoordlijn 1813
(0,8 of 1 VTE, tot eind 2023 met kans op verlenging)
Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding is de organisatie achter de Zelfmoordlijn 1813. De
Zelfmoordlijn wordt hoofdzakelijk beantwoord door vrijwilligers. De voorbije jaren is het aantal
vrijwilligers dat de Zelfmoordlijn beantwoordt, exponentieel gegroeid. Om alle vrijwilligers binnen het
CPZ de nodige opvolging en ondersteuning te bieden, wordt een bijkomende stafmedewerker
aangeworven.
Taken:
- Samen met je collega’s-stafmedewerker sta je in voor de dagelijkse opvolging van de vrijwilligers van
de Zelfmoordlijn, met oog voor de individuele noden van de vrijwilliger, de kwaliteit van de
gesprekken en de noden van de Zelfmoordlijn.
- Je staat mee in voor de rekrutering, de intakegesprekken en de opleiding van nieuwe vrijwilligers,
nadat je zelf de opleiding tot beantwoorder hebt doorlopen en de nodige ervaring hebt opgedaan
aan de Zelfmoordlijn.
- Je bepaalt samen met je collega’s het beleid ter permanente ondersteuning van de vrijwilligers en
draagt dit mee uit.
- Je staat in voor de praktische en inhoudelijke opvolging van de vrijwilligers eens ze aan de
Zelfmoordlijn komen. Je werkt mee aan de permanentie die voorzien wordt ter ondersteuning van
de beantwoorders. Je begeleidt intervisiemomenten en voert functionerings- en
opvolgingsgesprekken.
- Je staat mee in voor de logistieke en operationele werking van en achter de Zelfmoordlijn.
Profiel:
Wij zoeken:
- Een bachelor of master met een diploma psychologie, in een sociale richting, menswetenschappen
(Heb je een ander diploma, en wil je solliciteren? Geen probleem maar motiveer duidelijk je keuze
voor deze job).
- Een gemotiveerde en geëngageerde medewerker, voor wie wekelijks avondwerk en sporadisch
weekendwerk geen struikelblok vormen.
- Je hebt ervaring met het geven van vorming en/of het werken met groepen.
- Je hebt enige kennis over de preventie van zelfdoding of bent bereid deze kennis zeer snel te
verwerven. Ervaring hebben als beantwoorder aan de Zelfmoordlijn is een extra troef.
- Je bent een teamspeler, je bent gericht op samenwerking.
- Je kan zelfstandig werken maar kan je ook vlot inschakelen in de visie van de organisatie. Je koppelt
terug en gaat in overleg indien nodig.
- Je bent een goede planner: je slaagt er in om het overzicht te houden bij een veelheid aan taken, je
haalt deadlines.

We bieden:
- Een voltijds contract (of 80%), in elk geval tot eind 2023. Eventuele verlenging is afhankelijk van onze
subsidies.
- De kans om ervaring op te doen bij een organisatie met groot maatschappelijk belang.
- Verloning volgens de sector (PC 331.01, GID) en volgens diploma. Voor de arbeidsvoorwaarden
volgen wij PC 330.04.
- Integrale vergoeding woon-werkverkeer, telefoonvergoeding.
- Flexibele tewerkstelling met frequent thuiswerk.
Interesse?
- Bezorg ons je motivatiebrief en CV t.a.v. Kirsten Pauwels, kirsten.pauwels@preventiezelfdoding.be
met vermelding ‘stafmedewerker vrijwilligersondersteuning’. Beschrijf in je motivatiebrief duidelijk
waarom jij de persoon bent die wij zoeken.
- Kandidaturen worden enkel weerhouden als je sollicitatie ons bereikt voor 29/8/2022.
- Voorafgaand aan het gesprek zal er ook een gesprek met een vertegenwoordiging van het team
georganiseerd worden, zodat je op voorhand al de kans krijgt om kennis te maken met je
toekomstige collega’s.
- De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 5/9/22.
- Meer informatie over deze functie: contacteer ons secretariaat via 02 649 62 05.
- Indiensttreding: zo snel mogelijk.

