
 

 

VIOLETT 

     gezondheidszorg en hulpverlening aan prostitué(e)s 

    zoekt een ALGEMEEN COÖRDINATOR (m/v/t) 

100%  contract van onbepaalde duur  

 
Violett is de naam voor de werkingen van Ghapro vzw en Pasop vzw, twee organisaties die 
zich inzetten voor veiliger sekswerk en weerbare sekswerkers. We bieden gratis en anoniem 
seksuele gezondheidszorg en sociale hulpverlening aan. We maken sekswerkers bewuster 
van gezondheidsrisico’s.   
 

Opdracht: 
De vzw’s Ghapro en Pasop treden nu naar buiten onder de naam Violett. Jij bent 
verantwoordelijk voor het team Violett Antwerpen (Ghapro vzw). Als algemeen coördinator 
van Violett Antwerpen draag je de eindverantwoordelijkheid voor de werking van de 
organisatie. Je coacht een team van 12 mensen.  

Samen met het team en met de collega’s van Violett Gent en Hasselt:: 

• Vertaal je de strategische doelstellingen in operationele doelstellingen en acties 

• Detecteer je relevante signalen en stuur je op basis hiervan de eigen werking bij en 
werk je samenwerkingsverbanden uit 

• Optimaliseer en innoveer je de werking van de organisatie  

• Versterk je Violett als expertisecentrum voor sekswerkers in Vlaanderen 
 

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de organisatie: 

• Met je coachende leidingstijl haal je het beste uit de medewerkers naar boven 

• Je draagt zorg voor het personeelsbeleid 

• Je onderhoudt constructieve relaties met de overheid (stedelijk, Vlaams en federaal), 
met partners uit het medische en sociale veld, sekswerkersorganisaties,  andere 
actoren uit de prostitutiesector, media, …. 

• Je bent verantwoordelijk voor een financieel gezonde organisatie en volgt 
subsidiedossiers van verschillende financieringskanalen nauwgezet op 

• Je bent eindverantwoordelijk voor de boekhouding en de personeelsadministratie, in 
samenwerking met de administratief medewerker, het externe boekhoudkantoor en 
het sociaal secretariaat 

• Je rapporteert aan de raad van bestuur en bewaakt samen met hen de visie van de 
organisatie 

• Je vertegenwoordigt de organisatie extern 

 



Profiel: 
• Je hebt leidinggevende ervaring  

• Je bezit organisatorische capaciteiten  
• Je bent een people manager die medewerkers motiveert  

• Je hebt een sterke affiniteit met hulpverlening en gezondheidszorg 

• Je beschikt over een goed inzicht in de financiële aspecten van een organisatie en kan 
vlot overweg met een begroting en financiële planning 

• Je bent vertrouwd met het opstellen, uitvoeren en opvolgen van een  personeels- en 
strategisch beleid 

• Je ziet werk en bent bereid ook kleinere dagelijkse taken op je te nemen 
• Je kan jezelf uitdrukken in het Engels en het Frans 
• Je zet in op diversiteit en oordeelt niet over mensen 

• Je bent positief ingesteld en je legt spontaan contacten met anderen 
• Je beschikt over de nodige maturiteit om te werken binnen een delicaat en complex 

maatschappelijk thema 
 
Ons aanbod: 

- Een contract onbepaalde duur van 100 % 
- Indiensttreding: zo snel mogelijk 
- Maandwedde volgens paritair comité 331, barema K3 
- Maaltijdcheques  
- Fietsvergoeding of terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. 
 
Interesse? 
- Stuur je cv en motivatiebrief naar de heer Rob Verbist, voorzitter. 

Naar het mailadres verbi@glo.be 
met vermelding ‘sollicitatie coördinator’ 
ten laatste op 8/06/2022  

- Wij houden een eerste sollicitatiegesprek op 16/06/2022 
- Bijkomende informatie : 03/293 95 91 (Wendy Gabriëls) 
 
 

 


