
Maks vzw 
zoekt Teambouwer  

– leidinggevende met ervaring 
in sociale sector

Interesse ?
hr@maksvzw.org
Veronique De Leener,  
directeur Maks vzw
02 555 09 90
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Maks vzw werkt al meer dan 
20 jaar aan digitale inclusie 
en begeleiding naar werk in 
de Brusselse Kanaalzone met 
een focus op Kuregem en 
Molenbeek.
We begeleiden kortgeschoolde 
wijkbewoners met een 
specifieke problematiek: lage 
scholingsgraad, langdurige 
werkloosheid of generatie- 
armoede.
Specifieke doelgroepen 
voor de trajectbegeleiding 
zijn: analfabeten, (ex)-
gedetineerden, Roma en 
Syrische Doms. Onze digitale 
programma’s richten zich niet 
alleen tot basisvaardigheden 
maar digitale methodologieën 
helpen ons ook om toegang 
tot de arbeidsmarkt 
te vergemakkelijken. 
Het team voor volwassenen 
bestaat uit een dertigtal 
werknemers, onderverdeeld 
in 4 teams, waaronder 
trajectbegeleiders, jobhunters, 
multimedia-animatoren en 
personeel in opleiding tot 
multimedia-animator. 
We zoeken een inspirerend 
leidinggevende met ervaring 
binnen de sociale sector om 
als TEAMBOUWER ons aanbod 
voor digitale inclusie en 
opleidingen voor volwassenen 
op de Brusselse kaart te 
zetten en nog meer mensen 
te laten deelnemen aan de 
maatschappij.

Taken
• De uitbouw van een netwerk 

met inschakelings- en 
sociale economie-partners, 
werkgevers en overheden, 
met als doel de uitwisseling 
van know-how te bevorderen 
en nieuwe pistes of projecten 
uit te werken voor inclusie of 
tewerkstelling.

• Het coachen en leiden van een 
team van trajectbegeleiders 
en multimedia-animatoren 
zodat resultaatsverbintenissen 
inhoudelijk en op 
administratief vlak in orde zijn.

• Kwaliteit van de diensten en 
resultaten optimaliseren

• De opzet van versterkende 
partnerships inzake 
digitale storytelling, digitale 
inclusieprojecten of video-CV

Gewenst profiel
• Een leidinggevende met 

ervaring in volwasseneducatie
• Een goede kennis van 

de sociale kaart van Brussel 
en het laaggeschoold 
doelpubliek uit de Kanaalzone

• Een master humane 
wetenschappen of 
gelijkwaardig door 
ervaring

• Minstens 5 
jaar ervaring in 
leidinggeven

• Brusselkenner 
(wonen in Brussel is 
een pluspunt)

Ons aanbod
• Een unieke & heel diverse 

werkomgeving in Kuregem 
(nabij Zuidstation)

• Een opportuniteit om mee te 
werken aan sociale -en digitale 
inclusie in de Brusselse 
kanaalzone

• Bijkomende opleidingen 
en workshops

• Verloning volgens PC 329 
barema B1a en relevante 
anciënniteit

• Maaltijdcheques


