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Autisme Leeft is op zoek naar een nieuwe collega:  
Sociocultureel werker regio Pelt/Noord Limburg (50%) 
 
 
Wie zijn wij? 
Autisme Leeft vzw is een vrijwilligersorganisatie die creatieve, sportieve en sociale vrijetijds- en ontmoetingsactiviteiten 
aanbiedt voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met ASS (autisme spectrum stoornis). https://www.autismeleeft.be/ 
 

Wat vragen we van je? 
Als Sociocultureel werker draag jij bij Autisme Leeft de algemene werking van de regio Noord Limburg en de initiatieven 
waarvoor je verantwoordelijk bent. Dit omvat enerzijds een speelpleinwerking tijdens de zomervakantie, een jeugdwerking de  
uitbouw van een hobbyaanbod tijdens het schooljaar. 
Dit doe je in nauw overleg met de algemeen coördinator, je collega’s en onze partners in de regio. 
Je zorgt er voor dat je team(s) van vrijwilligers het aanbod van vrije tijdsactiviteiten passend verder kunnen vormgeven en 
uitvoeren. 
 
Jij steekt dus de handen uit de mouwen; praktisch en organisatorisch. 
Zo stuur je o.m. het  jaarprogramma aan, werkt sterk samen met je vrijwilligersteams, bent een administratieve held, hebt 
oog voor de orde en de netheid van je werkomgeving, enz. … 
Je teams van vrijwilligers leid je niet alleen met enthousiasme, je zorgt er tevens voor dat je ploeg op getalsterkte blijft door 
je wervende acties in scholen, de jeugdraden, …  
 
Je ontwikkelt op die manier mee het beleid & gezicht van de initiatieven van Autisme Leeft. 
Je bent het eerste aanspreekpunt voor je vrijwilligers, de jongeren die deelnemen aan de activiteiten en voor hun netwerk.  
Waarbij je ook buiten het eigenlijke aanbod aan activiteiten bereikbaar bent tijdens een aantal afgesproken tijdstippen. 
In de regio Noord-Limburg verzorg je de contacten met de lokale besturen of bouwt deze uit waar er lacunes & kansen zijn.  
 
Kortom begrippen die je op het lijf geschreven zijn ‘communicatie’, ‘samen’, ‘doen’, ‘oplossingsgericht denken’ & 
‘onvoorwaardelijk in verbinding blijven’. 
 
Liefst ben je eigenaar van een bachelordiploma en heb je enige jaren ervaring in het werken met personen met ASS en/of 
het jeugdwerk en vrijwilligers.   
Samen met een rijbewijs B en een eigen wagen zorgt dit alles dat je krachtig aan de start verschijnt in je toekomstig 
werkgebied Noord-Limburg. Je centrale kantoor is gelegen in Hasselt. 
 

Ben jij de kandidaat waarnaar we zoeken … 
 
dan faciliteren wij je daarbij graag.  
Met een creatieve werkomgeving waarin je mag groeien en je directe mening en twijfels  op prijs worden gesteld. Waar 
dialoog en delen belangrijk zijn. Waar het vieren van successen en het complimenteren van mekaar gewaardeerd worden. 
En waar fouten vaak kansen blijken. 
 
Je werkt binnen de sector cultureel werk (PC. 329) met een tewerkstellingsbreuk van 50%. Het contract geldt voor bepaalde 
duur  met kans op verlenging, met de loonvoorwaarden passend bij barema B1c. Onmiddellijke indiensttreding. 
 
Daarnaast voorzien we onder meer een kader van telewerk, een smartphone en een up-to-date laptop. 
 

Interesse? 
Bezorg ons je motivatiebrief en CV, liefst met foto, ten laatste op 30 april 2022 via mail naar info@autismeleeft.be. 
De sollicitatieprocedure bestaat uit een eerste selectie op basis van motivatie en CV, nadien volgen er maximaal 2 
gesprekken. 
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