
 

 

Welzijnsvereniging KINA p.v. – Vacature projectmedewerker digibanken       1 

VACATUREBERICHT PROJECTMEDEWERKER DIGIBANKEN 

WELZIJNSVERENIGING KINA P.V. 

ALGEMENE INFORMATIE 

Welzijnsvereniging KINA p.v. is een OCMW-vereniging van 28 OCMW's in het arrondissement 
Antwerpen. Als samenwerkingsverband helpt KINA  haar leden-OCMW’s bij het zoeken naar oplossingen 
voor problemen die een grensoverschrijdende aanpak vergen. Dynamisch en flexibel bieden wij 
ondersteuning telkens wanneer het lokaal bestuur geconfronteerd wordt met nieuwe uitdagingen, 
capaciteitsproblemen of een tekort aan expertise. 

Toegang tot digitale tools is essentieel om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze samenleving.  
Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend en met de aanhoudende coronacrisis is de digitale kloof alleen 
maar groter geworden. Om hierop in te spelen, werkt KINA samen met de lokale besturen van Zoersel, 
Schilde, Zandhoven, Wijnegem, Essen, Kalmthout en Brecht. Er wordt ingezet op de oprichting van een 
Digibank met als doelstelling om de digitale kloof in onze regio te verkleinen.    

Als projectmedewerker Digibanken ondersteun je de lokale besturen bij de opstart van een digibank en 
help je inwoners op weg in de wereld van digitalisering. Je werkt daarbij zeer nauw samen met zowel 
de lokale besturen, andere partners in het werkveld, als mensen die het moeilijk hebben om digitale 
ontwikkelingen te volgen.   

Heb jij zin om jouw schouders mee te zetten onder het project van de Digibank?  Denk je graag na over 
het uitwerken van acties rond digitalisering én ga je daar graag concreet mee aan de slag?  Wil jij 
mensen die het moeilijk hebben met digitale ontwikkelingen op weg helpen?  Dan ben jij misschien wel 
de persoon waar wij naar op zoek zijn! 
 

FUNCTIE-INHOUD 

Je werkt samen met de stafmedewerkers sociale economie aan de praktische uitrol en opvolging van 
het project “Digibanken KINA”.  

Jouw voornaamste taken: 

 Je werkt het project Digibanken KINA verder uit, werkt mee aan de concrete opstart ervan en 
ondersteunt de lokale besturen bij het uitwerken van de acties en het realiseren van 
doelstellingen. 

 Je volgt het Vlaamse en federale beleid rond e-inclusie en digitalisering op en neemt een 
overkoepelende rol op in het actief informeren en verbinden van verschillende betrokken 
partners: lokale overheden, onderwijspartners, sociale economie, VDAB, ...   

 Je werkt samen met de lokale besturen aan het bereiken van een publiek dat baat heeft bij acties 
rond digitale ondersteuning. Je denkt actief mee na over mogelijkheden en uitdagingen. 

 Je zorgt voor het goede verloop van het project op operationeel vlak. Je bent wekelijks aanwezig 
op de verschillende locaties van de Digibank. Wanneer mensen worden doorverwezen naar de 
Digibank voer je een screening uit:  Welke digitale vaardigheden hebben ze al?  Waar heeft deze 
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cliënt nood aan?  Hoe kan je hen het beste ondersteunen? Je bent het centrale aanspreekpunt 
ter plaatse en begeleidt er de lokale medewerkers en vrijwilligers. 

 Je zorgt voor de nodige verslaggeving, rapportering, evaluatie en het in kaart brengen relevante 
cijfergegevens. 

 
Meer gedetailleerde informatie over de functie kan je opvragen via personeel@kina.be.  

GEZOCHT PROFIEL 
 

ALGEMEEN 
 

 Je beschikt over een bachelor diploma. 
 Je hebt een warm hart voor de sociale sector, sociale economie en het werken met kwetsbare 

doelgroepen. 
 Je hebt interesse in het thema van e-inclusie en beschikt over digitale basisvaardigheden. 
 Je hebt affiniteit met projectmatig werken (plannen, organiseren en resultaatsgericht werken). 
 Je hebt kennis van de werking van een lokaal bestuur. 
 Je beschikt over een rijbewijs B en eigen vervoer. 

 

JOBGERELATEERDE COMPETENTIES 
 

 Je bent communicatief sterk, legt makkelijk contacten en kan op een heldere manier 
communiceren naar verschillende doelgroepen.  

 Je organiseert op regelmatige basis overleg met collega’s en partners.   
 Je hebt sterke redactionele vaardigheden. 
 Je werkt proactief en beschikt over probleemoplossend vermogen. 
 Je werkt graag zelfstandig, maar samenwerking is minstens even belangrijk.  
 Je bent flexibel en speelt in op nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. 
 Je kan de uitvoering van een strategie coördineren, maar je staat ook graag dicht bij de praktijk. 
 Je schrikt niet terug van een uitdaging en jouw enthousiasme werkt aanstekelijk.   

PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES 
 

 Je bent flexibel inzetbaar en kan omgaan met stress. 
 Je hebt een sterke verantwoordelijkheidszin. 
 Je bent discreet en diplomatisch. 
 Je streeft naar kwaliteit en resultaatgerichtheid. 
 Je bent empathisch en hebt een sterk inlevingsvermogen. 
 Je bent loyaal en kan omgaan met gezag. 
 Je bent collegiaal, zowel binnen KINA als binnen de lokale besturen. 

AANBOD EN VOORDELEN 

 De vacature betreft een voltijdse contractuele functie voor 38u per week, voor een bepaalde duur 
van 2 jaar. 

 Een boeiende en afwisselende job in een aangename omgeving. 
 Brutomaandloon vanaf 2771,17 euro (volgens barema niveau B1–B2–B3). Overname van geldelijke 

anciënniteit uit de openbare sector. Ervaring uit de privésector of als zelfstandige wordt geldelijk 
gevaloriseerd voor het aantal jaren relevante ervaring, met een maximum van 8 jaar. 

 Openbaar bestuur = stabiele werkgever. 
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 Hospitalisatieverzekering na 6 maanden. 
 Maaltijdcheques. 
 Fietsvergoeding of tussenkomst abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.  
 Aansluiting bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen-Vlaanderen (GSD-v) 
 Voor deze functie wordt een wervingsreserve vastgesteld met een geldigheid van 2 jaar. 

PLAATS TEWERKSTELLING 

 Maatschappelijke zetel: Antwerpsesteenweg 503, 2390 MALLE 
 Uitvoering functie op de maatschappelijke zetel van KINA in Malle en bij haar leden-OCMW van 

het arrondissement Antwerpen, voornamelijk in Zoersel, Schilde, Zandhoven, Wijnegem, Essen, 
Kalmthout en Brecht.  

WAAR EN HOE SOLLICITEREN? 

Kandidaturen moeten samen met een kopie van diploma en een curriculum vitae verzonden worden via 
ons sollicitatieformulier op de website (www.kina.be) of rechtstreeks aan KINA t.a.v. mevr. Inse 
Hendrickx, Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle of via personeel@kina.be. 
 
Misschien maak jij binnenkort deel uit van ons team van enthousiaste medewerkers!    


