
Maks vzw 
zoekt Teambouwer  

met interesse voor  
digitale inclusie

Spreek dit je aan? 
Solliciteer voor 22/01 met  
CV en sollicitatiebrief naar  
veronique@maksvzw.org 
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Wat doet Maks? 
Sinds 1999 organiseert 
Maks vzw in de Brusselse 
kanaalzone digitale activiteiten 
voor volwassenen, kinderen 
en jongeren.  De werking 
voor volwassenen focust op 
basiscursussen voor beginners 
in het kader van de vrije tijd of 
professioneel. Bij kinderen en 
jongeren staat het creatief en 
productief leren omgaan met de 
tablet, smartphone of computer 
meer in de kijker ( STEAM, 
digital storytelling, digital 
design for change, .....). Er is 
ook een enorme aandacht voor 
digitaal welzijn en het actief 
leren produceren met  
digitale devices.

Wat kan jij voor Maks 
vzw betekenen? 
We zoeken een leidinggevende 
met ervaring binnen de sociale 
sector. Als TEAMBOUWER  zet 
je ons aanbod voor digitale 
inclusie volwassenen en  
jeugd op de Brusselse kaart  
en breng je je team naar  
ongekende successen
• Het indienen van 

subsidiedossiers en de 
uitbouw van een portfolio 
en verkoopstrategie voor 
workshops en activiteiten 
in digitale inclusie 
(volwassenen) en creatieve 
computeractiviteiten  
voor jeugd. 

• Het coachen en leiden van 
een team van  multimedia-
animatoren (18) met een 
bijzondere aandacht voor 
coaches (2) die binnen het 
team personeelsleden in 
opleiding coachen

• In samenspraak met het team 
de planning en organisatie van 
de workshops en activiteiten 
opzetten op basis van een 
gelijkwaardige workload 

• Kwaliteit van de diensten en 
resultaten optimaliseren

• Waar zijn we naar op 
zoek? 

• Een hardt man-vrouw: iemand 
met een hart maar die indien 
nodig hard kan optreden om 
alles in goede banen te leiden

• Een leidinggevende met 
ervaring in formele of niet-
formele educatie

• Affiniteit met kansengroepen 
in Brussel 

• Een master humane 
wetenschappen of 
gelijkwaardig door ervaring

• Minstens 2 jaar ervaring  
in leidinggeven

• Een tweetalige 
Brusselkenner 
(wonen in Brussel is 
een pluspunt)

• Wat bieden we je? 
• 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 ( 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 


