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LIA vzw is een organisatie voor jeugdhulp die het verschil wil maken in het leven van kinderen, jongeren, 
jongvolwassenen en gezinnen wanneer zij terecht gekomen zijn in verontrustende, vastgelopen of 
kansarme situaties.  
Samen met onze cliënten gaan we op zoek naar oplossingen. We geven hen ruimte en ondersteunen 
hen om zelf beslissingen te nemen en stappen te zetten. We geloven sterk in de eigen krachten van 
onze cliënten en hun netwerk. Hierbij hebben we steeds aandacht voor de veiligheid en 
ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. 
Door advies en begeleiding willen we bereiken dat onze cliënten geloven in hun eigen kunnen, hun 
taken en problemen op een bekwame manier aanpakken en hun leven verder uitbouwen. 
LIA vzw beschikt over afdelingen in Waasmunster, Lokeren en Beveren.  
 

Wij zijn op zoek naar een  

PROJECTMEDEWERKER (m/v/x) 
in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (100%) 

 
 

Kernopdracht 
In deze nieuwe functie is de projectmedewerker verantwoordelijk voor de integrale, correcte en 
tijdige afhandeling van de aan hem/haar toegewezen projecten en is daarvoor het aanspreekpunt 
van het directieteam. 
Vanuit deze opdracht realiseert hij mee de randvoorwaarden die onze hulpverleningsprocessen 
ondersteunen.   
 

Plaats in de organisatie 
 
De projectmedewerker rapporteert rechtstreeks aan het directieteam. 
 

Taakomschrijving 
 

 Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en doorstart van Alesto, de opvang en 
begeleiding van niet-begeleide minderjarigen binnen LIA, vanuit een nieuw, inclusief, 
divers en vraaggestuurd model in samenwerking met Jongerenwelzijn, Fedasil en andere 
interne en externe partners.   

 Je zal daarnaast samen met de beleidsmedewerkster en directieteam werken aan de  
implementatie, uitrol en ondersteuning van vernieuwende projecten waaronder het 
elektronisch cliëntdossier, website, documentenbeheer, zorgstrategisch plan ed.  

 Je bouwt een netwerk uit en onderhoudt dit met interne en externe partners in het 
kader van de voortgang van de vastgelegde projecten.  

 Je werkt nauw samen met medewerkers die betrokken zijn bij een bepaald project. 

 Je rapporteert systematisch aan alle betrokkenen over de projectvoortgang door middel 
van planningstools.  
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Gevraagde competenties 
 

 Je kan zelfstandig werken en hebt ervaring met het ontwikkelen van projecten.  

 Je bent vlot in het maken en onderhouden van contacten en kan anderen 
enthousiasmeren. 

 Je kan jouw werk goed uitvoeren zonder ondersteuning, hulp of toezicht van 
anderen. Je kan zelf beoordelen wanneer je ondersteuning wenst en zal deze ook 
vragen.  

 Je bouwt snel specialistische kennis op met betrekking tot een specifiek project. Je 
zal deze vakkennis en ervaring actief bijhouden en delen.  

 Je volgt de voortgang van de projecten stipt op, monitort, controleert en stuurt 
eventueel bij.  

 Je bent een geboren organisator met een talent voor onderhandeling, 
besluitvorming, werken in team en zin voor contact met externe partners. 

 Je bent stressbestendig, flexibel en kan complexe dossiers hanteren. 

 Je bent communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk. 

 Je beschikt over een wagen en rijbewijs. 

 Je beschikt over minstens een bachelor diploma in een menswetenschappelijke 
richting of gelijkwaardig door ervaring. 

 Een aantal jaren ervaring in een gelijkaardige functie is zeker een troef.  
 
 

LIA vzw biedt :  
  

 Een nieuwe, gevarieerde en boeiende job in een arbeidsovereenkomst voltijds bepaalde 
duur. (einddatum 30 juni 2020 met kans op verlenging) 

 Indiensttreding : 1/08/2019 

 Verloning volgens de barema’s van PC 319.01 met overname van relevante anciënniteit 

 Een snel groeiende organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle en professionele 
hulpverlening aan kwetsbare cliënten.   

 Een flexibele werkregeling met flexibele werkplekken o.a. Waasmunster, Lokeren en 
Beveren. 
 

 Herken jij je in deze vacature , aarzel niet en mail jouw persoonlijke motivatie met 
CV vóór 22 juli 2019 naar stijn.deriemaeker@vzwlia.be met vermelding in het 
onderwerp ‘vacature projectmedewerker’. 

 Deze vacature wordt intern en extern bekendgemaakt.  
 Heb je vragen, neem zeker contact op met Stijn Deriemaeker, Algemeen Directeur, 

052/46.04.27-052/46.95.34  
 Meer info over onze organisatie vind je op www.vzwlia.be 
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