Motief vzw

VRIJWILLIGERS
VACATURE
wie ben jij?
Zoek je meer ervaring in het
vormingswerk?
Ben je geschoold in een
menswetenschappelijke
rich$ng en wil je de stap zeHen
naar het emancipatorisch
vormingswerk?
Ben je geïnteresseerd in de
thema’s waar Mo$ef rond
werkt?
Ben je in hart en nieren een
groepswerker?
Herken jij je in één van deze
beschrijvingen?

Wat is Mo)ef?
Mo$ef is een vormingsinstelling gespecialiseerd in het thema
levensbeschouwing in de samenleving.
We werken rond de vragen:
• Hoe gaan we om met verschil in onze superdiverse omgeving?

wat ga je doen?
Tijdens vormingen begeleid je
groepsgesprekken en
spelmethodieken voor een
zeer divers publiek, samen met
medewerkers van Mo$ef.
Je krijgt de kans om met onze
vaste medewerkers na te
denken over nieuwe
werkvormen.

• Welke rol spelen onze eigen overtuigingen en die van anderen?
• Hoe komen we tot een nieuw ‘Wij’?
Rond deze vragen heeC Mo$ef een breed vormingsaanbod voor
volwassenen: vormingen, advies, publica$es en een bibliotheek.
Verken onze publica$es

Waar associëren
deelnemers Mo0ef mee?

Neem zeker een kijkje in ons
vormingsaanbod.
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Deelnemers aan vormingen getuigen:
“Fijn om in groep aan de slag te gaan en zo van mening te
kunnen uitwisselen en andermans visie te ontdekken.”
“De insteek levensbeschouwing sprak mij wel aan, omdat jullie
het op die manier hebben over leren samenleven in diversiteit
vanuit een veel breder perspec$ef.”
“We behandelden heel herkenbare situa$es. Ik voelde me
uitgedaagd om andere perspec$even te leren kennen.”

wat bieden wij je?
Bij Mo$ef

Heb je interesse om als vrijwilliger aan de slag te
gaan? Laat je gegevens achter in dit formulier.

• Krijg je de kans om te groeien,

uit te proberen, fouten te
maken en opnieuw te proberen.

• Krijg je ondersteuning van

professionele medewerkers, je
krijgt feedback en je krijgt de
kans om te groeien in het
vormingswerk. We voorzien
intervisies om over je groei te
reﬂecteren.

info@mo$ef.org
Mo$ef vzw
Belgradestraat 80
2800 Mechelen

• Verruim je je netwerk door

contact te hebben met andere
verenigingen die voor
emancipa$e, diversiteit en
kri$sch denken staan.

• Kom je terecht in een warm

team van gedreven
medewerkers dat vrijwilligers
en warm hart toedraagt.

• Heb je recht op een onkosten-

en vrijwilligersvergoeding en
ben je gedekt voor een
vrijwilligersverzekering.
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