VACATURE - DEELTIJDS ONDERNEMEND STAFMEDEWERKER
STICHTING ROBIN.
Over stichting Robin
Stichting Robin is een vzw die werd opgericht in 2019 om ervoor te zorgen dat
kinderen in armoede geen hinder meer ondervinden van hoge schoolkosten, waardoor
ook zij de mogelijkheden krijgen om ten volle hun potentieel te realiseren in ons
onderwijs.
Wouter, Roel, Bert en Philip zijn de trekkers van dit initiatief. Ze hebben hoge
ambities en het doel om tegen 2030 elk kind in armoede in Belgische scholen te
kunnen helpen, door voor hen de schoolkosten betaalbaar te maken.
De stichting heeft een volledig werkingsjaar achter de rug en in kader van de
groei en ambities zijn wij op zoek naar extra draagkracht. We zoeken een gedreven
medewerker wiens hoofdtaak erin zal bestaan om de stichting mee handen en voeten
(én vleugels) te geven.
www.stichtingrobin.be
Korte functieomschrijving
Omdat Stichting Robin een jonge organisatie is, ben je vanaf dag één actief
betrokken bij het hart van de onderneming. Je zal onmiddellijk mee worden ingezet bij
de uitwerking, organisatie en opvolging van alle belangrijke taken en initiatieven die
we als Stichting nemen in het kader van ons plan om onze jaarlijkse
(tussen)doelstellingen te realiseren. Dat maakt het meteen ook een erg veelzijdige
functie die zal evolueren naarmate onze organisatie zich verder ontwikkelt. Je wordt
actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van onze strategie en onze plannen omdat
we verwachten dat je hier in grote mate autonoom mee aan de slag kunt gaan. Er is
ondersteuning, een aanspreekpunt en een klankbord voorzien om je in te werken.
Profiel
Stichting Robin is een nieuwe stichting met een sterk maatschappij-bouwende
insteek. We zijn pioniers, doen zaken die nog nooit eerder zijn gedaan of doen we ze
op een totaal nieuwe manier. Er is dus niet altijd een geëffend pad. Vaak creëren we
het zelf. Daarom vragen we deze persoonlijkheidskenmerken:
● Je hebt minimaal 1 jaar professionele werkervaring.
● Je bent autodidactisch, ziet wat moet gebeuren/ziet werk, bent
zelfstandig en hands-on.
● Je denkt in oplossingen en handelt actiegericht en pragmatisch.
● Je bent flexibel, betrouwbaar en stressbestendig
● Je bent georganiseerd.
Vaardigheden:
● Je kan je inleven (en/of snel inwerken) in verschillende sectoren, zoals het
onderwijs, de bedrijfswereld, de overheid en middenveldorganisaties.
● Je bent in staat om mensen en partijen met elkaar te verbinden in een
duurzame samenwerking.

● Je beheerst goede presentatie-skills (zowel presentaties maken als geven).
● Je kan helder en beknopt schrijven, een geboren copywriter.
● Je spreekt in voldoende mate Frans (het werkterrein vandaag is Vlaanderen,
maar de stichting kijkt naar België als groeipotentieel).
● Je hebt basiskennis van of ervaring in marketing
● Je hebt ervaring in of hoge affiniteit met sociale media
● Je hebt kennis van / ervaring in het mee opbouwen van een website (vooral
qua opbouw en inhoud).
Verantwoordelijkheden & Taken
● Je drukt mee je stempel op de verdere ontwikkeling en denkt mee na over hoe
we de visie kunnen realiseren.
● Plannen, organiseren, helpen voorbereiden en opvolgen van structurele
meetings met kernpartners.
● Oplossingen zoeken met juridische, fiscale & financiële partners voor
problemen die zich voordoen of vragen die zich stellen in de uitbouw van ons
Robinmodel.
● Schrijven van statusrapporten en maken van verslagen
● Je bent het aanspreekpunt voor scholen, lokale besturen, en partners en
communicatie met hen verzorgen.
● Presentaties voor partners mee voorbereiden en op termijn zelf ook mee
kunnen geven.
● Periodieke opvolging van het werk van onze marketing- en creatieve
agentschappen
● Coördineren en aansturen van ons team van vrijwilligers (nog op te starten).
Opleiding:
● Je hebt minimaal een bachelordiploma
● Enige relevante ervaring in het trekken van projecten, het opzetten van
samenwerkingen, het ontwerpen van diensten is een troef.
Wat bieden we jou:
● We bieden je een job met een sterke maatschappelijke meerwaarde en een
grote voldoening. Elk gewerkt uur, alle geïnvesteerde energie, leidt ertoe dat
kinderen en jongeren in armoede een iets minder grote drempel ervaren.
● Je krijgt de kans om een waardevolle ervaring op te doen en vaardigheden
van de 21ste eeuw verder te ontwikkelen.
● Je komt in een lerende, purpose-driven, zelfsturende en ondernemende
omgeving waarbij we luisteren naar en belang hechten aan jouw mening.
● Deeltijds bediendencontract (4/5) bachelor of master, contract van onbepaalde
duur.
● Loonpakket (bediende P.C. 200) met groepsverzekering, laptop en
cafetariaplan (keuze uit bv. bijdrage voor een elektrische fiets, gsmabonnement of maaltijdcheques)
We kiezen voor iemand in dienstverband. Het statuut en de omvang van de opdracht
kan meegroeien met de Stichting. Als stafmedewerker heb je mee invloed op dat
groeiproces.

Selectievoorwaarden
Graag solliciteren met CV en motivatiebrief tegen 22/2 met cv naar
info@stichtingrobin.be + invullen van de vragenlijst:
https://forms.gle/WesxSoiqH7zWqT2A7
De eerste gesprekronde vindt plaats in de week van 28/2
Graag meer info, bel Wouter (0498/58 63 08)

