
Educatief medewerker (m/v) 
S-Plus vzw 
 
Plaats van tewerkstelling: S-Plus, Mussenstraat 17-19 te 1000 Brussel 
 
S-Plus streeft naar de verbetering van de gezondheid en welzijn van plussers en hun volwaardige 
participatie aan het maatschappelijk en politiek leven. De focus ligt op je goed voelen, ongeacht 
je leeftijd. Voor ons is niemand te jong om aandacht te besteden aan gezondheid en je wel in je 
vel te voelen. Voor ons is niemand te oud om nog bij te leren of mee te tellen. Bij ons gaat het 
niet om je leeftijd, maar om wie je bent. 

 

Je functie 
 
▪ Je voelt je als een vis in het water tijdens het begeleiden van vrijwilligers in de lokale 

groepen en ondersteunt onze groepen bij kleine en grote problemen 
▪ Je kan je inleven in de doelgroep. Omgaan met leden en vrijwilligers is jou op het lijf 

geschreven 
▪ Je ondersteunt en werkt projecten uit in het kader van onze thematische werking gericht op 

50+ en zorgt voor een vlotte samenwerking met onze partners 
▪ Je werkt samen met je collega’s nieuwe relevante activiteiten en concepten uit tijdens 

werkgroepen 
▪ Je krijgt energie van het organiseren van leuke activiteiten en evenementen, alleen of samen 

met je collega’s 
▪ Je werkt mee in teamverband 

 
Je profiel 
 
▪ Je hebt voeling met de doelgroep senioren en hun noden en bekommernissen 
▪ Je hebt passie voor je job en kan met enthousiasme een groep mensen aanspreken en 

begeleiden 
▪ Je onderschrijft de missie en visie van S-Plus (www.s-plusvzw.be) 
▪ Je bent sociaal geëngageerd, communicatief sterk en beschikt over een organisatorisch talent 
▪ Je werkt zowel zelfstandig als in team verband aan een project of activiteit 
▪ Je bent loyaal en investeert graag in een goede werksfeer & een fijne teamspirit. 
▪ Je beschikt over een socio-cultureel diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig door ervaring 

binnen de socio-culturele sector 
▪ Je beschikt over een goede informaticakennis (MS Office, internet), kennis van communicatie 

is een plus 
▪ Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk 
▪ Je beschikt over een rijbewijs B en beschikt over een eigen wagen 

 
Ons aanbod 
 
Je komt terecht in een dynamische werkomgeving. Je krijgt de kans om je talenten te tonen en te 
groeien on the job.  
 
Wij bieden jou: 

- een contract (36u) van onbepaalde duur 
- marktconform loon volgens PC 329 socio-culturele sector 
- glijdende uren 
- structureel telewerk met vergoeding 
- maaltijdcheques en een vergoeding woon/werkverkeer  
- gevarieerd werk met vele contactmogelijkheden 

 



 

Interesse?  

 

Bezorg zo snel mogelijk je sollicitatiebrief met CV aan: brabant@s-plsuvzw.be met vermelding 
“Sollicitatie S-Plus medewerker”. Een eerste selectie gebeurt op basis van je motivatiebrief en 
CV. Nadien gebeuren er verschillende selectiegesprekken.  
Zodra een geschikte kandidaat gevonden is wordt de sollicitatie afgesloten. 
 
S-Plus 
T.a.v. Katalina Venegas 
Mussenstraat 17-19  
1000 Brussel 
 

Meer info? 
 

Neem ook een kijkje op: www.s-plusvzw.be. 
 

mailto:brabant@s-plsuvzw.be

