
Steunpunt Welzijn vzw 

Functie-omschrijving en profiel 
Consulent sociale onderneming 

Tewerkstellingsplaats en aanvang van de tewerkstelling 

9300 Aalst: Wellekensstraat 45. Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur – voltijds. Aanvang: 1 
september 2017.

Steunpunt Welzijn vzw 

Welzijn is winst. Steunpunt Welzijn vzw werkt aan winst voor onze medewerkers, klanten, 
maatschappelijk. We werken vanuit de kansen en talenten van mensen. Als sociale onderneming 
bieden we een goede service aan een goede prijs, we leveren super maatwerk én geven mensen een 
uniek traject met werkervaring.

Naast de centrale locatie in Aalst (2 vestigingen) is er een bijkomende vestiging in Oudenaarde 
(hub voor Snel&Wel Vlaamse Ardennen). 

Steunpunt Welzijn is door de Vlaamse overheid erkend als Lokale Diensteneconomie-
onderneming. Onze specialiteiten: fietskoerierdiensten, digitale diensten, uitbating van een 
ontmoetingscentrum met zalenverhuur.

Takenpakket 

We bieden een boeiend en gevarieerd takenpakket gebaseerd op twee luiken: 
- bedrijfsgericht: promotie en verkoop, klantenzorg, organisatie van de werkvloer en werkprocessen, 
innovatie en dienstenontwikkeling
- sociaal werk: kwaliteitsvolle individuele trajectbegeleiding van doelgroepmedewerkers

Plaats in de organisatie 

Medewerker van het team sociale economie
Directe comunicatie met de algemene coördinator

Functie 

De consulent sociale onderneming maakt deel  uit van het team sociale economie, waarin hij/zij 
in het bijzonder instaat voor bedrijfsmatige ondersteuning. Werkingsterreinen: promotie en 
verkoop, zakelijk beheer, organisatie van de werkvloer en werkprocessen, people management 
(sociale arbeidstrajecten, vrijwilligers- en netwerkinitiatieven,...). Hij/zij werkt mee aan de 
dienstenontwikkeling en innovatie van Steunpunt Welzijn als sociale onderneming. 
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Profiel 

Hierna vind je een overzicht van de profielkenmerken die samenhangen met de functie. 

Algemene kenmerken

Vaardigheden
Je neemt initiatief, je bent creatief, je bent empathisch ingesteld
Je kan een visie ontwikkelen 

Je bent een organisatietalent
Je kan agogisch werken met groepen.
Je kan projectmatig werken, dossiers opstellen en opvolgen. 

Je kan beleidsgericht werken. 

Je hebt goede analyse-- en synthesevaardigheden. 
Je gelooft in de kracht van sociale integratie, sociale netwerken en 
vrijwilligerswerk.  
Je kan relativeren en kan onverwachte ontwikkelingen of problemen de baas. 
Je kan in team werken en kan zelfstandig werken.  
‘Werken met mensen’ is je ding: je enthousiasme werkt aanstekelijk, je motiveert mensen 
en brengt hen in beweging. 
Je bent correct en zorgzaam, dit zowel in de omgang met mensen, de inhoudelijke 
werkprocessen als de administratieve verwerking van gegevens. 

Specifiek aan de functie
Door opleiding en/of ervaring inzicht in de bedrijfsmatige aspecten van een sociale onderneming 
alsmede de sociale opdracht.
Verantwoordelijkheidszin
Sterk in communicatie (mondeling, schriftelijk)
Vlotte omgang met het sociaal-cultureel veld (vrijetijdsverenigingen), bedrijven, 
doelgroepwerknemers en vrijwilligers

Kennis en inzicht 

Je bezit kennis die de klantenvragen, omzet, efficiëntie, bedrijfsresultaat van de sociale 
onderneming ten goede komt.
Je hebt interesse voor het raakvlak economie - sociale economie
Je kan bij de uitoefening van je taken goed gebruik maken van PC, office-software, Internet.
Je hebt een duidelijke visie op emancipatorisch werken, empowerment van 
kansengroepen, sociale integratie.

Inhoudelijke betrokkenheid 
Je staat achter het concept van Steunpunt Welzijn 'welzijn is winst' wil hier voluit 
voor gaan.
Je gelooft in persoonlijke groeimogelijkheden bij mensen en de kracht van de sociale 
omgeving. 
Je hebt zin voor initiatief.

Flexibiliteit 
Je kan zelfstandig werken, bent stressbestendig, kan meerdere projecten en dossiers gelijktijdig 
opvolgen. 
Avondvergaderingen en weekendbijeenkomsten zijn (beperkt) mogelijk.
Je hebt een wagen die kan gebruikt worden voor verplaatsingen tijdens de werkuren 
(terugbetaling van reiskosten). 
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Ervaring 
Pluspunten:
- ervaring met de twee facetten van 'sociale onderneming': sociaal en 
onderneming.met trajectbegeleiding, arbeidszorg, coördinatie-opdrachten, 
werken met kansengroepen en vrijwilligers.
- ervaring met sociale economie en/of sociaal-cultureel werk.

Kandidaatsstelling

Zo spoedig mogelijk.

Datum van indiensttreding: Vanaf half augustus of overeen te komen.

Uitsluitend via e-mail steunpunt@welzijn.net– met in de ontwerpregel 'sollicitatie consulent sociale onderneming'

De kandidatuur omvat: sollicitatiebrief, CV, indien mogelijk ook bijlagendie de competenties illustreren. Je 

sollicitatiebrief is gericht aan: Peter Dauwe, afgevaardigd bestuurder Steunpunt Welzijn, Wellekensstraat 45, 

9300 Aalst

Bijkomende inlichtingen 

Voor eventuele vragen kan je terecht via steunpunt@welzijn.net 

Je hebt sterke interesse maar beantwoordt niet volledig aan dit profiel?
Geef dit in je sollicitatiebrief aan.
Een aanvullende opleiding op de werkvloer is mogelijk.
Je bent werzoekend bij indiensttreding?
Dit is geen beletsel. Desgevallend is een I.B.O.-programma mogelijk.

Zie ook: http://www.welzijn.net 
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