
 
 

Regiocoach regio Limburg – Leuven (v/m/x) 

Deeltijds contract (80%) van onbepaalde duur 

 

Oxfam is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen armoede 

en ongelijkheid.  

In samenwerking met partnerorganisaties werken we aan duurzame verandering waarbij kwetsbare 

gemeenschappen hun lot in eigen handen kunnen nemen. Oxfam België zet zich in door middel van 

een combinatie van humanitaire hulp, ontwikkelingsprojecten en campagnes om het beleid te 

beïnvloeden en mensen te sensibiliseren. Samen met een netwerk van ongeveer 250 winkels zet 

Oxfam België zich in voor een eerlijke, duurzame handel en ondersteunt ze de circulaire en sociale 

economie in België. 

Waar kom je terecht? 

Als regiocoach Limburg – Leuven heb je een dynamische job waarbij je vaak op locatie bij de 

vrijwilligers, van thuis uit en op kantoor bij je collega’s in Gent zal werken. Je bent de spilfiguur van het 

regioniveau en fungeert als link tussen de vrijwilligers en het hoofdkantoor. 

Je verantwoordelijkheden: 

• Je ondersteunt samen met het Nationaal Secretariaat de vrijwilligers van de lokale 

Wereldwinkels waar nodig in hun werking, zowel op vlak van verkoop, educatie als campagne. 

• Je stimuleert de regionale of bovenlokale samenwerking van een 40-tal lokale 

Wereldwinkelgroepen in de provincie Limburg en een deel van Vlaams-Brabant (Leuven, 

Aarschot, …). 

• Je bent de link tussen het Nationaal Secretariaat, de regiowerking en de lokale wereldwinkels. 

• Je hebt expertise in procesbegeleiding van vrijwilligersgroepen en verspreidt deze binnen de 

beweging. 

• Je merkt opportuniteiten op die de vrijwilligerswerking kracht kunnen bijzetten, lanceert 

nieuwe initiatieven of brengt een nieuwe dynamiek in bestaande initiatieven. 

• Je ondersteunt de groepsdynamiek binnen vrijwilligersgroepen. 

• Je organiseert en begeleidt vormingsinitiatieven en regionale vergaderingen. Je zorgt voor 

dynamische uitwisselingen tussen vrijwilligers. 

• Je motiveert en emancipeert vrijwilligers, kan mensen meenemen in een verhaal en hen 

inspireren. 

• Je hebt een neus voor samenwerkingen en denkt graag mee na over “alternatieve en 

innovatieve modellen” voor de Wereldwinkel. 

• Je kan groepen samenbrengen rond een gemeenschappelijk doel, orde scheppen in chaos en 

vrijwilligers begeleiden in verandertrajecten. 

 

 



Jouw profiel 

• Je woont in de buurt van de jou toebedeelde regio’s. 

• Je beschikt over een bachelordiploma of bent gelijkwaardig door ervaring. 

• Je onderschrijft de missie en waarden van Oxfam België. 

• Jouw aanpak getuigt van dynamiek en enthousiasme. 

• Je kan goed luisteren en hebt een groot inlevingsvermogen. 

• Je hebt ervaring of sterke interesse in begeleidings- of vormingswerk (spreken voor groepen, 

uitwerken van tools …).  

• Je hebt een neus voor opportuniteiten, neemt initiatief en hebt zin om dingen te ondernemen.  

• Je kan een divers takenpakket hanteren. 

• Je werkt planmatig en zelfstandig, het grootste deel op locatie/van thuis uit in de jou 

toebedeelde regio’s en één dag per week op het Nationaal Secretariaat in Gent. 

• Je brengt informatie helder over, zowel schriftelijk als mondeling. Je spreekt ook een woordje 

Frans. 

• Je blijft accuraat werken, ook onder tijdsdruk. 

• Je hebt ervaring met een vrijwilligersorganisatie. 

• Je bent sterk in projectmatig werken. 

• Regelmatig avond- en weekendwerk schrikt je niet af. 

• Je hebt de meest essentiële informaticatoepassingen onder de knie, je vindt je weg op het 

wereldwijde web en zet sociale media efficiënt in.  

• Je hebt een rijbewijs B en bij voorkeur ook een eigen wagen. 

 

Oxfam biedt jou: 

• Een deeltijds contract van onbepaalde duur (30,4u) 

• Een maandelijks brutosalaris dat in lijn ligt met de ngo-sector van minimaal 2.044,04 euro en 

maximaal 3.575,95 euro (voor 27 jaar nuttige ervaring). 

• Daarbovenop: terugbetaling van het openbaar vervoer (woon-werkverkeer), 13de maand, 

ecocheques, hospitalisatieverzekering, verzekering gewaarborgd inkomen, extralegaal verlof, 

flexibele uren, structureel thuiswerk mogelijk met vergoeding en opleidingsmogelijkheden. 

• De kans om deel uit te maken van een wereldwijd toonaangevende organisatie in het veld van 

ontwikkelingssamenwerking en een rol te spelen bij grote inspirerende veranderingen in de 

wereld. Je maakt deel uit van een gemotiveerd team, dat zich verbonden voelt door de missie.   

• Een uitdagende en boeiende job, waarin een goede balans tussen je werk en je privé 

belangrijk is. 

• Onmiddellijke indiensttreding mogelijk. 

 
 

Solliciteren 

 

Stuur je cv en motivatiebrief vóór 2 oktober 2022 naar OBE.jobs@oxfam.org met vermelding van “Naam 

Voornaam + Regiocoach”. 

 

Gelijke kansen vinden we bij Oxfam vanzelfsprekend. We selecteren jou op basis van je kwaliteiten en 

vaardigheden, ongeacht je leeftijd, afkomst, geslacht of seksuele identiteit.  

 

We engageren ons om ieder mens te beschermen en hun welzijn te bevorderen. We verwachten van al 

onze medewerkers en vrijwilligers dat ze dit engagement en onze waarden delen en dat ze een 

gedragscode volgen (meer info: http://oxfam.be). 
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