
 

 

 

 

Streekfonds Oost-Vlaanderen 

zoekt 

Projectmedewerker (m/v/x) 

 

Ben je een ondernemende netwerker en heb je een hart voor sociale, 

inclusieve, duurzame en groene initiatieven? 

Hou je ervan mensen te inspireren en te verbinden? 

Werkt je enthousiasme aanstekelijk? 

Wil je een job met impact waarbij je een boost kan geven aan lokale 

projecten en goede doelen in Oost-Vlaanderen? 

 

Over Streekfonds Oost-Vlaanderen 

Streekfonds Oost-Vlaanderen ondersteunt initiatieven in Oost-Vlaanderen die inspelen op 

maatschappelijke noden. Door verschillende projecten van burgers, verenigingen of 

organisaties te steunen, willen we bijdragen aan een inclusieve samenleving en een 

duurzame leefomgeving.  

Jaarlijks organiseren we projectoproepen waarbij burgers en verenigingen hun voorstel 

kunnen indienen. Geselecteerde projecten doen eerst een crowfundingcampagne, waarna 

het opgehaalde bedrag verdubbeld wordt met een maximum van 5.000 euro. Zo’n 

crowdfundingcampagne vraagt heel wat inspanningen, maar levert meer op dan centen 

alleen: de projecten versterken hun netwerk en draagvlak. 

De verdubbeling van het opgehaalde bedrag wordt mogelijk gemaakt door de inleg van 

partners, donateurs en door fondsenwervingsacties. 

Streekfonds Oost-Vlaanderen brengt op die manier mensen en middelen bijeen om lokale 

projecten te steunen die mens en omgeving ten goede komen. 

Streekfonds Oost-Vlaanderen is ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting en is in 

2020 opgestart. Om onze ambities waar te maken versterken we ons team met een 

projectmedewerker. 

 

Jouw taken: 

- Je fungeert als eerste contactpersoon voor de geselecteerde projecten; 

- Je begeleidt de projecten bij het voeren van hun crowdfundingcampagne, i.s.m. de 

andere teamleden: je geeft advies bij het opmaken van het communicatieplan en het 

uitvoeren van de crowdfundingcampagne; je geeft advies bij het opmaken van hun 

actiepagina op onze website; je zoekt een antwoord op technische vragen inzake het 

crowdfundingplatform; 



 

- Je houdt een vinger aan de pols bij de projecten tijdens de projectuitvoering; 

- Je organiseert in de verschillende regio’s een jaarlijks evenement waarbij nieuwe 

projecten de kans krijgen om zich voor te stellen; 

- Je organiseert projectbezoeken samen met de vrijwilligers en de bestuurders van het 

Streekfonds; 

- Je zet samenwerkingen op met organisaties, onderwijsinstellingen en experten die 

hun kennis en expertise willen inzetten om de projecten die het streekfonds steunt, 

kracht bij te zetten; 

- Je organiseert, samen met de andere teamleden, fondsenwervingsacties en 

evenementen. 

Wie ben je? 

- Je bent iemand die zowel voeling heeft met non-profit organisaties als met het 

bedrijfsleven en lokale besturen; 

- Je bent een netwerker in hart en nieren: het is jouw tweede natuur om 

opportuniteiten voor samenwerking te detecteren; 

- Je begrijpt hoe maatschappelijke kwesties kunnen geconcretiseerd worden in 

innovatieve projecten; 

- Je bent een goeie communicator: in rechtstreekse contacten, maar je hebt ook een 

basiskennis van social media; 

- Je bent vertrouwd met fondsenwerving voor het goeie doel of je bent bereid om je 

daarover bij te scholen; 

- Je bent enthousiast om soms ook ’s avonds te werken; 

- Je kan loyaal in teamverband werken; 

- Je hebt minstens een bachelordiploma en bij voorkeur een aantal jaar ervaring; 

- Je maakt duidelijke afspraken en kan omgaan met een budget en met timing; 

- Je bent vertrouwd met Microsoft Officetoepassingen; 

- Je kan je vlot verplaatsen in de regio Oost-Vlaanderen. 

Wat bieden we jou? 

- Je wordt 100% tewerkgesteld door VZW Streekprojecten met een contract van 

onbepaalde duur (80% bespreekbaar);  

- Je bouwt mee aan een maatschappelijk project in Oost-Vlaanderen, dat verenigingen 

en organisaties helpt bij het realiseren van hun lokale projecten;  

- Je krijgt een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor eigen initiatieven;  

- Je krijgt een gepaste verloning volgens de geldende barema’s;  

- Je bent tewerkgesteld in Oudenaarde (Centrum Ronde Van Vlaanderen); op termijn is 

een verhuizing naar de regio Gent gepland; 

- Na een inloopperiode is een flexibele werkregeling met thuiswerk en een variabele 

uurregeling mogelijk, zodat je werk en privé gemakkelijk op elkaar kan afstemmen. 

Geïnteresseerd ? 

- Stuur voor 13 januari 2022 je cv en een originele motivatiebrief naar 

info@streekfondsoostvlaanderen.be t.a.v. Stefanie Albers.  

- De eerste selectie gebeurt op basis van cv en motivatiebrief. Geselecteerde 

kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek in de week van 24 januari. 

- Meer info: 0478 99 01 97of mail naar info@streekfondsoostvlaanderen.be 
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