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CAW Brussel zoekt 
Een psychosociaal hulpverlener – projectverantwoordelijke sport  

(M/V/X) 
Deelwerking Hobo 

0,5 VTE onbepaalde duur contract  
 
 

Wie zijn we ?  
 

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk te Brussel is een dynamische, veelzijdige en zorgzame 

welzijnsorganisatie in de grootstedelijke, meertalige en diverse context van Brussel. Het doel van CAW 

Brussel is om het welzijn van mensen duurzaam te versterken. In overleg met onze cliënt bieden we 

de voor hem best passende hulp- en dienstverlening. We richten ons tot iedereen en in het bijzonder 

tot personen van wie het welzijn of de sociale rechten bedreigd worden of verminderd zijn. We 

signaleren maatschappelijke noden en nemen initiatieven om deze zo vroeg mogelijk aan te pakken 

en te voorkomen. 

 

Hobo is een dagcentrum voor thuisloze mensen.  Hobo biedt een waaier aan van activiteiten, initiaties 

en hulp bij het zoeken naar opleidingen en/of werk.  Wij hopen hiermee een deur te openen naar meer 

zelfvertrouwen, zelfstandigheid, het ontdekken van talenten en het doorbreken van het sociaal 

isolement. 

 

Wat verwachten we?  
 

 Je zet je mee in voor de dagelijkse werking van Hobo 

 Je staat samen met je collega’s in voor de communicatie met doorverwijzende organisaties 

 Je organiseert en begeleidt  activiteiten en permanenties 

 Je neemt ook  administratieve taken op 

 Je bent meer specifiek projectverantwoordelijke voor het sportieve luik van Hobo en staat in 

voor de wekelijkse organisatie van een aantal activiteiten: fitness, voetbal, zwemmen, 

natuuruitstappen, enzovoort. 
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Wie zoeken we?  

 

 Je bent integer, geëngageerd en gaat respectvol met mensen om 

 Je kan actief communiceren en hebt een open en waarderende houding naar collega’s toe 

 Je kan diplomatisch en inspirerend werken o.a. met externe diensten 

 Je kan zelfstandig , planmatig en resultaatgericht werken 

 Je bent flexibel (ongerelmatig uurrooster) en bereid tot avondwerk 

 Je kan goed in een team werken 

 Je bent in staat om zelfstandig de verantwoordelijkheid  van het project op te nemen 

 Je hebt bij voorkeur ervaring in het aanbieden van allerlei activiteiten en in het 

doorverwijzen naar externe organisaties 

 Heb je kennis van de sociale  kaart van Brussel? Dat is een pluspunt. Anders zullen we ervoor 

zorgen dat jij deze onder de knie krijgt 

 Talenkennis: 

o Grondige kennis van het Nederlands (spreken, begrijpen, lezen en schrijven) 

o Goede kennis van het Frans (spreken en begrijpen).  

 Heb je alleen een basiskennis van het Frans? Geen probleem, we zullen je 

verder opleiden 

o Andere talen zijn zeker een pluspunt  

 

 

Wat bieden we?  

 

 Een boeiende en veelzijdige job waarin je het verschil kan maken 

 Veel autonomie in een dynamische organisatie die groeikansen en ruimte biedt om talenten 

te ontwikkelen 

 Een 0,5 VTE onbepaalde duur contract  

 Verloning volgens barema B1C van PC 319.01 

 We houden zeker rekening met relevante ervaring, ook in andere sectoren  

 Maaltijdcheques en extra verlofdagen  

 Volledige terugbetaling woon-werkverkeer 

 Werkingsgebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

 Mogelijkheid tot telewerk 

 Glijdende uurroosters 
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Hoe solliciteren ?  

 

Stuur t/m  11 december 2022 per mail je motivatiebrief en cv naar joris.claes@cawbrussel.be  

 met vermelding “vacature Hobo”  in het onderwerp van je mail.  

 
Meer informatie kan je verkrijgen bij Hobo: 02/486 45 10. 
 

We willen graag dat ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij.  

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht  leeftijd,   genderidentiteit,  origine, 

seksuele oriëntatie, handicap of gezondheidstoestand. 
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