
 
 

 

 

 
Pasar wil alle mensen de kans bieden om netto-vrije tijd te beleven die hen toelaat om te 

genieten, en die hen verrijkt en gelukkiger maakt. Pasar is een sociaal-culturele vereniging 

met een lange traditie en veel zin in innovatie.  De vereniging heeft een breed aanbod via 

lokale afdelingen en inspireert mensen voor hun vrije tijd en vakantie via diverse kanalen. 

 

 
Pasar vzw werft aan: 

 

Campagne-en bewegingswerker vrije tijd 
 

 

 
Taakomschrijving 

Doel functie: verstevigen van de maatschappelijke acties omtrent het bewustmaken en ijveren rond netto-vrije tijd in de 
samenleving.   

 Plannen en uitwerken van evenementen, campagnes en educatieve acties om de missie van Pasar rond ‘tijd’ 
mee uit te dragen (zoals week van de tijd,…) 

 Uitbouwen van het Pasar-netwerk door (nieuwe) vrijwilligers (vrijetijdsambassadeurs) voor de maatschappelijke 
activering omtrent netto-vrije tijd te zoeken, te motiveren en te vormen  

 Contacten uitbouwen en onderhouden met organisaties, bewegingen, netwerken i.f.v. de missie 

 

Jouw profiel: 

 Je ben enthousiast om te werken aan thema’s rond tijdsbeleving en vrije tijd en aanverwante domeinen zoals 
sociaal en duurzaam toerisme. 

 Je hebt een sterke affiniteit met het sociaal-cultureel werk maar je bent ook in staat om breder te netwerken om 
de Pasar-thema’s verder vorm en inhoud te geven en de organisatie  te vertegenwoordigen 

 Je kan zelfstandig plannen en oplossingsgericht werken . Je bent leergierig en durft te experimenteren en 
innoveren.  Je bent in staat om projecten op te starten en bij te sturen. 

 Je hebt competenties verworven in het organiseren van campagnes, acties en projecten met een sterk 
inhoudelijke component.  Je hebt daarbij ook de nodige communicatievaardigheden.   

 Je bent contactvaardig en het werken met groepen en vrijwilligers schrikt je niet af.  

 Je kan vormingssessies begeleiden want je bent een enthousiaste spreker en trekker voor groepen.  Werken 
met mensen doe je graag, je motiveert mensen en je brengt hen in beweging. 

 Je hebt een bachelor of masterdiploma  

 Avond-en weekendwerk schrikken je niet af. 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs B 

Wij bieden: 

 Een voltijds contract van onbepaalde duur.. 

 Je maakt deel uit van een professioneel team binnen  het sociaal-cultureel werk  

 Aantrekkelijke verloning met uitgebreid pakket aan extralegale voordelen met o.a. maaltijdcheques, 
groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, interessante regeling thuiswerk...   

 Standplaats: keuze en afwisseling mogelijk tussen het landelijk secretariaat in Schaarbeek (Brussel) of de 
bijkantoren in Sint-Niklaas en Leuven gecombineerd met thuiswerk. 



 
 

 
 

Interesse? 

Je vindt meer informatie over Pasar op www.pasar.be en www.pakjetijd.be  

Denk je dat dit iets is voor jou?  Stuur dan je sollicitatie naar michel.vandendriessche@pasar.be 

De eerste kennismakingsronde is gepland begin september. Bij voorkeur te starten op 1 oktober 2019. 

Je kan solliciteren tot 31/8/2019.  Bij je sollicitatie bezorg je jouw relevante gegevens voor deze functie en een 
motivatiebrief waarbij je kort antwoord geeft op volgende vragen: 

1. Wat spreekt je aan in de missie van Pasar vzw? 
2. Wat zijn jouw voornaamste troeven om deze job bij Pasar in te vullen? 

 

Pasar vzw, Haachtsesteenweg 579 1030 Brussel 

http://www.pasar.be/
http://www.pakjetijd.be/
mailto:michel.vandendriessche@pasar.be

