
 
 
 

Vacature Algemene Coördinator 
HALFTIME – ONBEPAALDE DUUR 

 
O.666 vzw 

O.666 is een proeftuin voor circulaire economie, sociaal & maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

O.666 onderscheidt vijf deelateliers: atelier HARD (hout-, metaal- en kunststofbewerking), atelier 
SOFT (textiel-, keramiek- & zeefdrukatelier), atelier FOOD (uitgeruste keuken), atelier MUZIEK 
(opnamestudio) en atelier TUIN (een eerste samentuin voor en van de wijk). 

Per deelatelier worden verschillende inclusieve en participatieve trajecten opgezet. Enerzijds met een 
focus op jongeren uit kwetsbare situaties. Anderzijds met een focus op jongeren en jonge ondernemers  
met een ‘makersdroom’. O.666 gelooft sterk in openheid, ontmoeting en een mix aan participanten.  

Ook al ligt de focus op jongeren, elke inwoner van de stad - ongeacht achtergrond of leeftijd - is 
welkom in de werking. O.666 zet actief in op een nauwe verbinding met de buurt en de stad Oostende.  

O.666 zoekt een ‘Algemeen Coördinator’ die de komende jaren, samen met Circulaire Coördinator en 
de Jongerencoördinator de bakens zal uitzetten voor het O.666 van de toekomst. 

Meer info: www.o666.be 

 

Functieomschrijving 

• In overeenstemming met het mission statement van O.666 geef je mee vorm aan de visie en de 
uitvoering ervan. 

• In dialoog met de stakeholders en partners bouw je aan een sociaal, ondernemend en 
wijkgericht O.666-programma, met een focus op circulaire economie. 

• Samen met de circulaire coördinator bouw je mee aan een sterke atelierwerking.  
• Je speelt een verbindende rol tussen de verschillende stakeholders en partners binnen de 

werking. 
• Je staat in de voor de planning en opvolging van de teamvergaderingen, RvB, AV, 

stakeholdervergaderingen en brengt verslag uit aan het bestuur en de verschillende overheden. 
• Je behoudt het overzicht over de jaarplanning en maakt mee de jaarverslagen op. 
• Je hebt kennis van begrotingsopmaak. 
• Je vertegenwoordigt de organisatie bij de verschillenden overheden, netwerken en 

overlegplatformen. 



Profiel 

• Je omarmt het circulair denken en werken. 
• Je kan je vinden in de missie van O.666. 
• Je kan een groep smeden uit verschillende partners.  
• Je voelt je thuis binnen een setting van ondernemerschap. 
• Je kan je inleven in de leefwereld van de doelgroepen. 
• Je hebt affiniteit met participatieve processen en het verzelfstandigen hiervan. 
• Je werkt planmatig, oplossingsgericht en hands-on. 
• Je bent creatief en vindingrijk. 
• Je speelt flexibel in op nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. 
• Je kan overtuigend communiceren, beschikt over een vlotte pen en kan de wildste dromen 

omzetten in concrete, haalbare subsidiedossiers. 

 Aanbod 

• Je werkt in een horizontale organisatiestructuur en met een gemotiveerd team, waarmee je 
mee timmert aan een pionierende werking. 

• Een contract van onbepaalde duur voor een halftime tewerkstelling; 
• Loon volgens barema’s PC 329.01, met inachtneming relevante ervaring, en extralegale 

voordelen. 
• Glijdende uren. 
• Tussenkomst woon-werkverkeer volgens sectorale CAO van 4 december 2009. 
• Indiensttreding volgens beschikbaarheid, vanaf begin september 2021. 

Selectieprocedure 

Stuur een mail met CV en motivatie naar Philippe Martens - philippe@o666.be. Vragen m.b.t. de 
vacature en de eerste gespreksronde mag je evenzeer aan dit emailadres richten. 

Het personeelsbeleid van O.666 is gestoeld op diversiteit en gelijke kansen. We selecteren kandidaten 
op basis van hun kwalificaties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, overtuiging, handicap, nationaliteit, 
enz. 

 


