
Vacature sociaal onthaalmedewerker in een sociale kruidenier 
 

Vzw SIVI is een organisatie in de Dampoortwijk die zich inzet voor het bestrijden van 
armoede. Een enthousiast team vormt de stuwende kracht achter heel wat projecten: 

sociale kruidenier, 2de handswinkel, mobiele keuken, ...  
 

De sociale kruidenier van vzw SIVI is een winkel voor mensen met een laag inkomen. Hier 

worden producten gratis verdeeld of verkocht aan lage prijzen.  

 
Voor het sociaal onthaal van de kruidenier zijn we op zoek naar vriendelijke, enthousiaste 

medewerkers.  

 

Jobinhoud  

 

- Als sociaal onthaalmedewerker ben je het eerste aanspreekpunt en tracht je een 
kort gesprekje op gang te brengen om hulpvragen van bezoekers te achterhalen.  

- Je noteert vragen en verwijst door naar diensten en organisaties via enkele handige 
tools.  

- Je communiceert veel gehoorde signalen of vragen naar jouw vrijwilligerscoördinator 

 
Wat verwachten we van jou?  

 
- Zelfstandig werken is jouw ding, maar je gedijt ook erg goed in een zeer divers team 

- Je beheerst de Nederlandse taal en legt vlot contact 

- Je hebt (een beperkte) kennis van organisaties en diensten 

- Je bent leergierig en kan verschillende tools om door te verwijzen onder de knie 

krijgen  

- Je registreert vlot informatie op een computer 

- Je verstrekt correcte informatie over organisaties en diensten  

- Je kan je minimum 2,5 uren vrij maken op dinsdagmiddag (13u30 tot 16u), 

woensdagochtend (9u tot 12u) of donderdagmiddag (13u30 tot 18u) 

 

Mogelijke extra’s, maar geen must:  

- Je kan werken met excel  
- Je kan de werking van het sociaal onthaal verder mee helpen uitdenken en 

verbeteren 

 

Wat bieden wij jou?  
 

- samenwerking met een enthousiaste vrijwilligersploeg en professioneel team 
- leuke, gezellige sfeer 

- een vrijwilligersverzekering 

- een jaarlijkse uitstap en kleine attenties 
- coaching op maat 

- handige tools om vlot door te verwijzen 

- opleiding op maat 

- impact op persoonlijke situaties van mensen in een kwetsbare situatie en het 
armoedebeleid in het algemeen 

- een laptop om te registreren  


