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Vacature opbouwwerker Open Armen, Vereniging 
Waar Armen Het Woord Nemen, in Halle  
 

  30.01.2023 / VACATURE  

Ben je sociaal geëngageerd, ondernemend, vlot in 
omgang en wil je aan de slag met volwassenen in een 
maatschappelijk kwetsbare situatie in Halle? Stel je dan 
zeker kandidaat!  

 

IS DIT JE TOEKOMSTIGE JOB? 
Open Armen bestaat als Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen al 10 jaar in Halle. Zij is de spreekbuis van 
mensen in armoede uit Halle en omliggende gemeenten.  
 
Jouw opdracht  
SAAMO Vlaams-Brabant zoekt een opbouwwerker voor uitvoering van volgend takenpakket: uitbouw van de 
Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen ‘Open Armen’:  

- Het verder uitbouwen van de basiswerking van de vereniging via 
bijeenkomsten, activiteiten, vormingen, uitstappen en dit met grote inbreng 
van de deelnemers   

- Meewerken aan de 6 criteria die de vereniging moet behalen met grote 
focus op beleidswerk   

- Geven en organiseren van vormingen aan de groep, maar ook aan 
externen, zoals scholen 

- Voorbereiden van ‘17/10’, Werelddag van Verzet tegen armoede, in 
samenwerking met het Halse netwerk en de vrijwilligers van de vereniging 

- Netwerking met heel wat Halse partners en beleid over bovenstaande taken 
- Actief op zoek gaan naar mensen die in armoede en onderbescherming zijn 

terechtgekomen.  
- In kaart brengen en bijhouden van de noden en signalen van mensen in 

armoede. 
- Je bent (met steun van SAAMO) verantwoordelijk voor de financiën van de 

vereniging en voor het bijeenbrengen van het bestuursorgaan. 
 

DETAILS 
• 80% tewerkstelling 
• Looptijd contract: onbepaalde duur, 

onmiddelijke indiensttreding  
• Standplaats: Halle  
• Loon: PC 329 barema B1c  

MEER INFORMATIE 
• Liesbeth Smeyers   

0496 33 70 60   

HOE SOLLICITEREN? 
• Stuur motivatiebrief en cv naar 

liesbeth.smeyers@saamo.be (opgeslagen 
onder jouw naam en voornaam) met als 
onderwerp van de mail “Sollicitatie Open 
Armen” 

• Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de 
kantoren van SAAMO Vlaams-Brabant in 
Halle: Vandepeerenboomstraat 18 

https://netwerktegenarmoede.be/nl/over-ons/onze-visie-en-criteria/onze-6-criteria
mailto:liesbeth.smeyers@saamo.be
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Je profiel  
• Je hebt inzicht en voeling met de mechanismen van achterstelling en sociale uitsluiting. Ervaring in het 

werken met deze groep is een pluspunt.  
• Je neemt initiatief, werkt zelfstandig en je kan ook in teamverband werken. Je bent goed in plannen en 

organiseren.  
• Je hebt sterke communicatieve en sociale vaardigheden. 
• Je werkt vanuit een empowerende visie met mensen en je kan mensen motiveren 
• Je bent een sterke netwerker. Kennis van het (Halse) sociale werkveld is een pluspunt  
• Je hebt de nodige redactionele vaardigheden voor het opstellen van rapporten en dossiers 
• Je hebt kennis van Microsoft Office en sociale media  
• Je kan je vlot inwerken in het financieel en administratief beheer van de vzw 
• Je hebt minimaal een bachelor diploma in sociale, sociaal-culturele of pedagogische richting of 

gelijkwaardig door ervaring. 
• Je bent bereid tot avond- en (sporadisch) weekendwerk 
• Rijbewijs B is wenselijk, wagen ter beschikking is een pluspunt 

 
 
Wat bieden wij?  

• Een contract van onbepaalde duur 80% jobtijd, uit te breiden tot 100% indien extra middelen 
aangetrokken worden 

• Verloning volgens PC 329 – barema B1c, zie  ACLVB 
• Een job in een dynamische en uitdagende werkomgeving, in een lerende organisatie 
• Standplaats: kantoor van SAAMO Vlaams-Brabant in Halle te Vandenpeereboomstraat 18 (vlakbij 

station Halle)  
• Inhoudelijke en methodische ondersteuning door een stafmedewerker van SAAMO Vlaams-Brabant. 
• Andere tegemoetkomingen: woon-werk verkeer, gsm met belkrediet, eindejaarspremie, laptop ter 

beschikking 
• Vormings- en leermogelijkheden op basis van behoefte en relevantie voor de jobinhoud: via volgen van 

vorming, intervisie, coaching, leren van elkaar. 
 

SAAMO Vlaams-Brabant voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, 
ongeacht hun sekse, afkomst of handicap.  
 
   
PROCEDURE 
Ben je enthousiast en denk je dat deze job iets voor jou is? Bezorg dan je cv en motivatiebrief (opgeslagen 
onder jouw voor- en achternaam) aan liesbeth.smeyers@saamo.be met als onderwerp ‘Sollicitatie Open 
armen’’.  

Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. We verwittigen je op voorhand van de 
datum en het tijdstip. 

 
Meer info vind je hier:  
Informatie over de organisatie en het competentie- en functieprofiel vind je op www.saamo.be/vlaams-
brabant/vacatures 

Informatie over de job kan je krijgen bij Liesbeth Smeyers, stafmedewerker, op  016 44 15 90  /  0496 337 060 
of liesbeth.smeyers@saamo.be 
 
Info over de vereniging vind je op http://www.openarmen.be en via hun Facebookgroep. 

 
 

WAT DOET SAAMO? 
SAAMO vzw werkt samen met mensen in een kwetsbare positie. SAAMO versterkt deze mensen en zoekt 
samen met hen en partners, oplossingen voor structurele problemen rond de toegang tot grondrechten, 

https://www.aclvb.be/sites/default/files/aclvb/329.01-2022-12-01_lonen_n_0.pdf
http://www.saamo.be/vlaams-brabant/vacatures
http://www.saamo.be/vlaams-brabant/vacatures
mailto:liesbeth.smeyers@saamo.be
http://www.openarmen.be/
https://www.facebook.com/groups/418055229493541/
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krachtige steden en buurten en rond collectief burgerschap. SAAMO zet hiertoe samen met lokale besturen en 
andere actoren, projecten op die een antwoord formuleren op deze maatschappelijke uitdagingen.  
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