
Maks vzw 
zoekt 

Verantwoordelijke 
departement “Digitale 

Inclusie” volwassenen/jeugd
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Taken: 
• Toekomstige strategie uitbouwen  

voor de projecten/activiteiten  
rond digitale inclusie 

• Operationeel plan opmaken  
met indicatoren voor  
succesvolle implementatie

• Coachen en leiden van de  
verschillende teams op het terrein

• Helikopterview en aansturing van  
het team voor een correcte 
operationele planning 

• Subsidiedossiers opmaken,  
opvolgen en rapporteren

Profiel: 
• Je hebt goede strategische  

inzichten die je toelaten om op  
een snelle manier de essentie van  
de projecten en activiteiten te 
begrijpen en een sterk strategisch 
plan hier rond te bouwen 

• Je bent in staat om realistische 
operationele indicatoren vast te  
leggen op korte en lange termijn en 
deze op te volgen en aan te sturen

• Je bent een sterke leider met een 
hart voor de mens met minstens 2 
jaar ervaring en weet een team te  
motiveren en te engageren

• Je bent in staat mensen te  
begeleiden en te coachen om  
te groeien in hun functie

• Je bent in staat om de projecten 
in heldere en duidelijke taal te 
verwoorden gekoppeld aan  
haalbare en duidelijke doelen  
om sterke subsidiedossiers  
te kunnen samenstellen

• Je hebt een master in humane 
wetenschappen of gelijkwaardig  
door ervaring

• Je bent een tweetalige 
Brusselkenner met een affiniteit  
met kansengroepen in Brussel 
(wonen in Brussel is een pluspunt)

We bieden: 
• Een unieke & heel diverse 

werkomgeving in Kuregem  
(nabij Zuidstation)

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

• Bijkomende opleidingen en  
workshops (digital design for  
change, digital storytelling,  
verbindende communicatie,  
coachen op de werkvloer) 

• Verloning volgens PC 329 barema  
B1a en relevante anciënniteit

• Vergoeding woon-werkverkeer, 
smartphone en laptop

Maks vzw is vandaag koploper in de Brusselse Kanaalzone met het organiseren van  
activiteiten ter bevordering van digitale inclusie voor volwassenen, jongeren en kinderen.  
Met een bewezen trackrecord sinds 1999 en een exponentiële groei van de verschillende  
projecten zijn we dringend op zoek naar een nieuwe verantwoordelijke leidinggevende  
met ervaring in de sociale sector.  
Ben je gedreven, werk je graag met mensen en kan je projecten en de organisatie  
hierrond in goede banen leiden?  
Dan ben jij misschien de persoon die we zoeken.

Spreekt dit je aan?
Solliciteer voor einde  
maart 2023 met CV  
en sollicitatiebrief naar  
veronique@maksvzw.org


