Wat is de Lage Drempel?
De Lage Drempel is een kansarmoedevereniging uit Mechelen. Wij zijn een vereniging waar
armen het woord nemen (gesubsidieerd door Vlaanderen en de Stad Mechelen) en een
Welzijnsschakel ( inhoudelijk ondersteund door Welzijnszorg). Wij zijn een
vrijwilligersvereniging die via een dagelijkse ontmoetingsruimte mensen in armoede
samenbreng met mensen niet in armoede.
Je taken: Dossiers






Je helpt mee nieuwe dossiers inhoudelijk op te starten en te vervolledigen bvb. een dossier
Wonen of Digitale Kloof
Je gaat op zoek naar interessante samenwerkingsverbanden
Je schrijft zelf ook artikels en neemt interviews en/of enquêtes af voor bijdragen aan
bestaande en nieuwe dossiers.
Je helpt met de update van de bestaande dossiers
Je helpt mee aan het opstellen van het jaarrapport
Je taken: Vormingen en communicatie





Je helpt mee met het organiseren van de vormingen en studiedagen
Je beheert mee de communicatiekanalen (website, nieuwsbrief, sociale media)
Je helpt mee de dagdagelijkse communicatie te stroomlijnen

Je profiel










Je bent een teamplayer
Je bent een goede planner
Je bent nauwkeurig
Je bent zelfstandig
Je bent gepassioneerd door het werken met mensen
Je hebt ervaring met onderzoek
Je hebt een vlotte pen
Je bent thuis in de nieuwe media
Je beheerst de Office pakketten: word, excel en powerpoint
Periode en locatie
De periode voor deze stage loopt in het voorjaar of najaar.




De minimumperiode hiervoor is +/- 3 maanden. De Lage Drempel biedt een
gevarieerde en voltijdse (38u/week) stageplaats met flexibele werkuren.
Je werkt binnen een dynamisch en klein team waarbij je inbreng erg geapprecieerd
wordt.
Meestal werk je in Mechelen. Soms heb je een kleine verplaatsing

Solliciteren




Contactpersoon: coördinator De Lage Drempel: Steven Van haegenberg
Stuur een e-mail met je cv en korte motivatiebrief naar delagedrempel@telenet.be
Kandidaten zullen eerstdaags worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek met
één of meerdere personen van het dagelijks bestuur.

Opleidingen


Je studeert master sociologie,master communicatiewetenschappen, master sociaal werk
en sociaal beleid, master (toegepaste) economie of een andere relevante opleiding.

