
VACATURE  
ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING - GENT 
VRIJWILLIGER 

Missing You 

Missing You vzw is een organisatie voor kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen (van 6 tot 30 jaar) die iemand verloren zijn. Onze werking 
strekt zich uit over alle Vlaamse provincies. Onze activiteiten, hoofdzakelijk 
gedragen door vrijwilligers, bestaan uit het begeleiden van 
lotgenotencontact in maandelijkse rouwgroepen, op de jaarlijkse 
ontmoetingsdag en op ons jaarlijks rouwkamp in de zomervakantie. 
Daarnaast willen we ook het maatschappelijke taboe rond rouw doorbreken 
en beschikken we ook over een educatief aanbod voor het persoonlijk en 
professioneel netwerk van jonge rouwenden, zoals familie, (toekomstige) 
leerkrachten, opvoeders, begeleiders, jeugdbewegingen enz.  

Onze vrijwilligers verwezenlijken het aanbod voor lotgenoten. De Raad van 
Bestuur stuurt de organisatie aan en 3 medewerkers dragen de dagelijkse 
werking: de coördinator, educatieve medewerker en verantwoordelijke 
vrijwilligerswerking.  

Wij zijn op zoek naar iemand die op vrijwillige basis, 1 of 2 dagen per week, 
ons medewerkersteam wil ondersteunen door administratieve en logistieke 
taken op te nemen.  

 

Profiel 

• Je kan je vinden in de visie en missie van Missing You 
• Je bent een administratief talent en hebt praktisch en logistiek inzicht 
• Je werkt oplossingsgericht en bent positief ingesteld 
• Je kan nauwkeurig en zelfstandig functioneren 
• Je kan vlot overweg met MS Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint,...) 
• Je bent vertrouwd met de sociale mediakanalen (geen must, maar een plus) 
• Je kan je vrijmaken op maandag of donderdag 
• Je gaat discreet om met gegevens 
• Je beheerst de Nederlandse taal 



Taakomschrijving 

Je neemt verschillende administratieve en logistieke taken op zoals het 
zoeken en reserveren van locaties voor allerhande activiteiten, plaatsen en 
opvolgen van bestellingen, klaarmaken en versturen van postpakketten, 
opmaken van offertes en facturen, organiseren van de stock, administratieve 
gegevens invoeren en bijhouden in Excel, voorbereiden van mailings, 
instellen van berichten of evenementen op sociale media enz. 

Aanbod 

• Je maakt deel uit van een enthousiast en warm team 

• Onkostenvergoeding  

• Kilometervergoeding 

• Vrijwilligersverzekering 

• Informele momenten met andere vrijwilligers 

• Werkplaats in het centrum van Gent – vlot bereikbaar met het 
openbaar vervoer 

• Inwerking, opvolging en ondersteuning door het professionele 
Missing You-team. 

 

Aanmelden voor deze specifieke vrijwilligersvacature kan via 
marliesdesmet@missingyou.be.  
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