
 

Stad Lokeren zoekt een 

Consulent welzijn – diversiteit 
B1-B3 l contractueel voor bepaalde duur l vervangingscontract | voltijds 

De functie: 

- Als consulent welzijn – diversiteit coördineer je het nieuwe Plan Samenleven en voer je enkele acties uit 
binnen dit plan (zoals de omstaanderstraining). 

- Je organiseert het taalhulpenproject en onderneemt actie rond de ontwikkeling van een breder taalbeleid. 
- Je volgt samen met een collega het nieuwe participatie- en netwerktraject voor inburgeraars op. 
- Je zet acties op rond gelijke kansen en samenleven in diversiteit (zoals de fietscursus voor volwassenen of de 

opleiding voor moskeegidsen).  
- Je zet in op de bewustwording en sensibilisering rond het thema diversiteit door bijvoorbeeld het 

organiseren van vormingen of een actie rond een internationale themadag.  
- Je onderhoudt goede contacten met verschillende verenigingen van mensen met een migratieachtergrond.  
- Je volgt de samenwerkingen met verschillende partners op.  

 

Jouw profiel:  

- Je hebt kennis van het sociale werkveld en van het raadplegen van de sociale kaart.  
- Je kan omgaan met kansengroepen en andere culturen en kan een sociaal netwerk opbouwen.  
- Je bent empathisch en hebt aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen.  
- Je bent een houder van een bachelordiploma, of van een diploma van hoger onderwijs van één cyclus of 

daarmee gelijkgesteld, of van een hoger diploma. 

 

Ons aanbod:  

- Indiensttreding vanaf 3 april 2023.  
- De minimum bruto aanvangswedde bedraagt € 2.883/maand. 
- Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau met een maximum 

bruto eindwedde van € 4.858/maand. 
- Tewerkstellingen in overheidsdiensten worden volledig in aanmerking genomen voor de geldelijke 

anciënniteit, evenals relevante privé-ervaring. 
- Minstens 30 vakantiedagen en 14 feestdagen (in verhouding tot de duur van de tewerkstelling). 
- Maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 
- Extralegaal pensioen. 

 

Solliciteren? 
  Via www.lokeren.be/vacatures 

Bij je kandidatuur dien je een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma toe te voegen.  
Bij indiensttreding dien je een uittreksel uit het strafregister, model 2 - art. 596.2 Sv (maximaal 3 

maanden oud bij indiensttreding) voor te leggen. 
 

Meer informatie? vacatures@lokeren.be of 09/235.31.49. 
 


