
 
 
 
 
 
 

 

Aanwerving Project Supervisor 

 
• Contract van bepaalde duur (max 3 jaar) 
• 50% tewerkstelling 
• Project Supervisor voor het Europese project ‘Sport in prison, a plan for the future’  
•          Indiensttreding, 1 maart 2020 
 
Functieomschrijving: 

 De Project Supervisor is verantwoordelijk voor de planning/organisatie en de uitvoering 
van het Europese project ‘Sport in prison, a plan for the future’ (SPPF); 

 De Project Supervisor investeert mee in de responsabilisering van de 
gevangenisomgeving en de samenleving wat betreft de nood aan sportprogramma’s en 
bijhorende opvolgtrajecten voor gedetineerden en ex-gedetineerden. 

 
Opdrachten: 

 Samen met de medewerker, verantwoordelijk voor de Europese werking van De Rode 
Antraciet vzw, de coördinator sport en onder de supervisie van de directie van De Rode 
Antraciet vzw, leid jij het project in goede banen op gebied van timing, opdrachten en 
financiën; 

 Je ondersteunt, coördineert en motiveert de Europese partners, medewerkers, vrijwilligers 
en studenten bij de uitwerking en realisatie van het project; 

 Je bent de drijvende kracht achter de schermen van het project, die het overzicht bewaart, 
problemen ziet, oplossingen zoekt en deadlines afdwingt; 

 Vanuit je coördinerende rol realiseer jij mee het Europese project ‘Sport in prison, a plan 
for the future’; 

 Je staat in voor de communicatie met de subsidiërende partner en de bekendmaking van 
het project; 

 Je bent mee verantwoordelijk voor de organisatie van een Europese studiedag over het 
project in 2022; 

 Actieve deelname aan overleg, teamdagen binnen De Rode Antraciet.  
  
Profiel: 

 Diploma: Bachelor of Master of gelijkwaardig door ervaring; 
 Zelfstandig kunnen werken en initiatief nemen; 
 Geboren organisatietalent; 
 Sterke managementcapaciteiten; 
 Sterke persoonlijkheid en competent in communiceren, motiveren, organiseren, 

probleemoplossend denken en in samenwerken; 
 Beschikken over een gezonde dosis relativeringsvermogen, diplomatie, creativiteit, 

flexibiliteit en assertiviteit; 
 Perfect Nederlandstalig en Engelstalig; 
 Positief ingesteld, sociaal voelend en geïnteresseerd in de doelgroep van gedetineerden; 
 Ervaring met gevangenissen en/of kansengroepen is een pluspunt; 
 Ervaring met het managen van Europese projecten is een pluspunt. 



 
 
Aanbod: 

 Een dynamische werksfeer; 
 Een halftijds contract van bepaalde duur (tem 31/12/2022); 
 Salaris volgens huisbarema (minstens barema B1b, paritair comité 329.01); 
 Hospitalisatieverzekering;  
 Maaltijdcheques; 
 Groepsverzekering. 

 
Plaats van tewerkstelling: 
De Project Supervisor werkt vanuit de kantoren van De Rode Antraciet vzw te Heverlee.  Hij/zij 
neemt deel aan minstens zeven Europese meetings op verplaatsing. 
 
Selectieprocedure: 
Je kan je voor zondag 5 januari 2020 kandidaat stellen door C.V. en motivatiebrief elektronisch te 
versturen naar rina.robben@derodeantraciet.be  
Het sollicitatiegesprek vindt plaats op ons kantoor in Heverlee, Geldenaaksebaan 277 op 
donderdag 23 januari 2020 
 
Vragen: 
Heb je interesse en wil je graag wat meer informatie? 
Je kan terecht met vragen bij Gino Campenaerts, stafmedewerker bij De Rode Antraciet vzw 
gino.campenaerts@derodeantraciet.be. 
Algemene informatie en het volledige functieprofiel vind je terug op www.derodeantraciet.be. 
 
 
 
 

http://www.derodeantraciet.be/

