Gezocht: 2 jobstudenten
Voor projecten in Beringen en Diepenbeek
20.06.2022

SAAMO Limburg vzw behoort tot de sector samenlevingsopbouw. Opbouwwerkers van SAAMO Limburg
brengen mensen in een kwetsbare positie samen en werken met hen aan concrete oplossingen. Ze doen
dat met innovatief projectwerk en geëngageerd buurtopbouwwerk. Zo bouwen ze mee aan een
samenleving waarin er plaats is voor iedereen.
Wil ook jij hieraan meewerken en zoek je een maatschappelijk geëngageerde vakantiejob? Dan is dit
aanbod misschien iets voor jou!
SAAMO Limburg is op zoek naar

2 jobstudenten
Voor 50% tewerkstelling gedurende twee maanden
voor het project Brede School in Beringen en
60% tewerkstelling gedurende twee maanden
voor het project Depot Margo en mobiele sociale kruidenier in Diepenbeek

1. Project Brede School
BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
Brede School Beringen is actief in 4 verschillende basisscholen: Xplow, STRAF! School met lef, O.B.A.M.A
school en Westakker. Het project werkt samen met verschillende sectoren en partners aan een brede leeren leefomgeving in de vrije tijd en op school met als doel maximale ontwikkelingskansen te creëren voor
alle kinderen en jongeren in de buurt. Concreet zetten we in op de talentontdekking en -ontwikkeling van
kinderen uit de buurt met extra aandacht voor de meest kwetsbare kinderen. We leiden samen met
partners zo veel mogelijk toe naar het reguliere jeugd- en sportaanbod uit de omgeving.
In samenwerking met de scholen en vrijwilligers bieden we een laagdrempelig naschools aanbod aan met
bijzondere aandacht voor gezinnen die de weg niet vinden naar het reguliere aanbod. Via het naschools
aanbod willen we kinderen ook warm maken en toeleiden naar het reguliere aanbod. Via huisbezoeken
zetten we extra in om ook deze kinderen te bereiken. Het project richt zich specifiek naar
lagereschoolkinderen, maar de inzet op buurt- en ouderbetrokkenheid is vanzelfsprekend verbonden met
de doelgroep. De Brede School werkt samen met een breed netwerk van partners en participeert aan
verschillende overlegmomenten. Signalen die we opvangen van de gezinnen nemen we mee naar deze
contactmomenten en naar het beleid. Samen wordt er gezocht naar structurele oplossingen voor
collectieve problemen.
Meer info:
https://saamolimburg.be/project/brede-school-beringen/
CONCRETISERING VAN DE OPDRACHT
Als jobstudent ondersteun jij de opbouwwerker ter plaatse in het uitwerken van het zomeraanbod en bereid
je samen de start van het nieuwe schooljaar voor.
De tewerkstelling ziet er als volgt uit:
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•

50% tewerkstelling

•

gedurende twee maanden, met start op 1 juli 2022 en einde op 31 augustus 2022

•

bij voorkeur in te vullen door één persoon

•

de werkdagen (7.36 u) zijn te presteren op volgende dagen
▬ week 1: dinsdag en donderdag
▬ week 2: dinsdag-woensdag-donderdag

•

je werkt vanuit Beringen.

Je ontvangt een correcte verloning als ondersteunend medewerker in barema MV2 volgens paritair comité
329.01.

2. Project Depot Margo en mobiele sociale kruidenier
BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
Depot Margo helpt kwetsbare Limburgers aan voordelige gezonde voeding en kwaliteitsvolle producten
voor onder meer verzorging, onderhoud en schoonmaak. Via een sociaal distributieplatform voor voeding,
onderhouds- en verzorgingsproducten willen we de overschotten beperken en verdelen onder mensen in
armoede. Indirect willen we zo bijdragen aan een gezondere levensstijl. De producten die Depot Margo
aanbiedt, geven mensen weer eigenwaarde. Als mensen zich kunnen verzorgen, gezond kunnen eten en
hun kinderen mee kunnen laten doen op school, worden ze deel van de samenleving.
Depot Margo steunt op een sterk samenwerkingsverband tussen SAAMO Limburg, Vincentius Limburg en
Bewel. Daarnaast steunen verschillende lokale besturen dit project structureel.
Een tweede stukje van de opdracht hangt samen met een mobiele sociale kruidenier, de ‘Winkel op
Wielen’. Met deze pop-up winkel willen wij nog meer mensen in kansarmoede bereiken. De mobiele sociale
kruidenier heeft een aanbod van voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten met een voelbaar lagere
kostprijs dan op de reguliere markt. We realiseren dit aanbod in de gemeenten Riemst, Nieuwerkerken en
Bilzen.
Meer info:
https://saamolimburg.be/project/depotmargo/
https://saamolimburg.be/project/winkel-op-wielen/
CONCRETISERING VAN DE OPDRACHT
Als jobstudent ondersteun jij de medewerkers ter plaatse in de magazijnwerking en voer je ook zelfstandig
heel wat taken uit bij Depot Margo en in de Winkel op Wielen. We verwachten dat de kandidaat een
rijbewijs ter beschikking heeft.
De tewerkstelling ziet er als volgt uit:
•

60% tewerkstelling

•

gedurende twee maanden, met start op 1 juli 2022 en einde op 31 augustus 2022

•

bij voorkeur in te vullen door één persoon

•

de werkdagen (7.36 u) zijn te presteren op dinsdag-woensdag-donderdag

•

je werkt vanuit Diepenbeek.

Je ontvangt een correcte verloning als ondersteunend medewerker in barema MV2 volgens paritair comité
329.01.
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3. Wat verwachten we van jou?
•

Je bent ouder dan 18 jaar.

•

Je wordt werkzaam in de sector samenlevingsopbouw. Je kan je vinden in onze waarden en missie.

•

Je hebt een hart voor mensen in kwetsbare posities en gaat empowerend met hen aan de slag.

•

Je bent organisatorisch sterk en werkt systematisch en planmatig.

•

Je kan zowel zelfstandig als in team werken.

•

Voor Depot Margo: een geldig rijbewijs ter beschikking hebben.

4. Solliciteren
•

Ben je geïnteresseerd, bezorg dan je kandidatuur met CV uiterlijk 24 juni 2022 aan
claudia.mellebeek@saamolimburg.be

•

Het directieteam selecteert nadien de kandidaten op basis van CV.

•

Voor meer info over de vacature kan je terecht bij:
▬ Claudia Mellebeek, algemeen directeur
▬ Claudia.mellebeek@saamolimburg.be
▬ 0497 58 43 52

Aanwerven doen we ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht of fysieke beperking. Geïnteresseerde personen
uit zogenaamde kansengroepen worden uitdrukkelijk verzocht te solliciteren. Aarzel niet om ons te
contacteren als je, ongeacht de aard van jouw beperking, nood hebt aan redelijke aanpassingen om deel te
nemen aan de selectiefase of nadien op de werkvloer.

SAAMO Limburg vzw
Marktplein 9/21
3550 Heusden-Zolder
www.saamolimburg.be
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5. Kort voorgesteld: SAAMO Limburg
SAAMO Limburg is een van de 8 VZW’s in Vlaanderen die erkend en gesubsidieerd worden door de
Vlaamse Overheid, via het decreet Maatschappelijk Opbouwwerk. Daarnaast hebben we overeenkomsten
met lokale besturen. SAAMO Limburg heeft bijna 70 medewerkers in dienst.
Opbouwwerkers in de sector Samenlevingsopbouw zetten in op het garanderen van grondrechten voor
maatschappelijk kwetsbare groepen. Dit doen we door gemeenschappelijke problemen van
maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting weg te werken. We focussen hierbij op mechanismen
en structuren die situaties van achterstelling en uitsluiting veroorzaken en in stand houden. Daartoe zetten
we projecten op, starten we buurtwerkingen, ondersteunen we verenigingen waar armen het woord nemen
… Hiermee beogen we duurzame maatschappelijke verandering, met andere woorden duurzame
oplossingen voor structurele problemen in de maatschappij.
We werken op 2 domeinen:
•

Het realiseren van grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

•

De versterken van territoriale aandachtsgebieden.

Opbouwwerkers hebben twee kernopdrachten: een agogische kernopdracht en een politieke
kernopdracht:
• De agogische kernopdracht wil zeggen dat we werken vanuit en mét mensen. We versterken

achtergestelde individuen en groepen zodat zij meer greep krijgen op hun situatie en hun omgeving.
We vertrekken van hun competenties en veranderingsvermogen om te streven naar het verbeteren
van hun maatschappelijke positie. In onze projecten staan groepsprocessen, participatie,
empowerment en emancipatie van de doelgroep centraal.
• De politieke kernopdracht wijst op het beleidsgerichte werk dat we doen vanuit en met de mensen

om te komen tot structurele veranderingen voor gemeenschappelijke problemen van die
achterstelling. Hier zijn immers aangepaste maatregelen, specifieke beleidsmaatregelen nodig om
structurele problemen die maatschappelijk kwetsbare groepen ervaren, aan te pakken.
We hechten een groot belang aan het ontwikkelen van netwerken en samenwerkingsverbanden. We
werken samen met gemeentebesturen, OCMW’s, middenveldorganisaties, armoedeverenigingen en
andere welzijnsinitiatieven.

Gezocht: 2 jobstudenten │ 20.06.2022

4

