
 
      

Lost & Co is op zoek naar een: 

 CO-COÖRDINATOR vzw 
met focus op organisatie 

deeltijds (3/5) 
 

Achtergrond 
Lost & Co brengt sinds 2018 vrijwilligers met diverse verlieservaringen samen met jonge mensen die steun of antwoorden zoeken. 

Lost & Co is vooral werkzaam in de regio Lier. Onze partners zijn zeer divers: ondernemers, bedrijven, stad, sociale organisaties, 

scholen, ziekenhuizen, ... Wij maken teams in organisaties “verlieskundig” via opleiding, workshops, documentatie… en maken 

verlies meer zichtbaar en bespreekbaar op evenementen en (social) media. Wij kunnen rekenen op de (financiële) steun van Kom 

op tegen Kanker. 

De oprichtster zal haar functie als coördinator inhoud na herstel zelf opnemen. Tot september zal de coördinator 

organisatie de volledige coördinatie van Lost & Co op zich nemen, met ondersteuning. 

Jouw opdracht en taken 
▪ Je staat in voor de “zakelijke” coördinatie van Lost & Co welke volgende deelopdrachten inhoudt: 

o Adminstratie: opmaken van goedkeuringsdossiers voor subsidieverstrekkers, indienen van proposals voor 
aanvraag nieuwe subsidies, …en tussentijdse rapporteringen. 

o Boekhouding: je superviseert de boekhouding ism extern boekhoudkantoor en neemt de leiding in de opmaak 
en opvolging van de budgetten 

o Financiën: je bouwt mee een beleid uit naar alternatieve financiering – naast subsidie – ism een werkgroep 
fundraising.  

o Verzekeringen, loonadministratie: je doet ism extern sociaal secretariaat de loonadminstratie (2 personen) en 
volgt ook de verzekeringdossiers (oa voor de vrijwilligers) op 

o Communicatie: je coördineert de interne en externe communicatie ism een free lance communicatiespecialist ; 
dit betekent oa de website maar ook de organisatie van events, opleidingen intern en extern, ed. 

o Je promoot de werking en de diensten/producten van Lost & Co op een actieve manier en engageert je in 
diverse netwerken.  

o Je rapporteert over deze domeinen aan de Raad Van Bestuur.  
▪ Samen met de coördinator-inhoud zijn jullie verantwoordelijk voor het algemene beleid en de uitbouw van de 

organisatie, en nemen jullie de innovatie van de werking ter harte. Jullie vormen samen het dagelijks bestuur en zijn tot 
op zekere hoogte mekaars back-up.  

▪ Je werkt een aantal nog lopende dossiers af tijdens de afwezigheid van de oprichtster. Dit geeft je de kans om de 
organisatie en ook de vrijwilligers beter te leren kennen. Je kan hierbij rekenen op de steun van de oprichtster, de 
vrijwilligers, de Raad Van Bestuur en enkele externe partners.  

 

Jouw Profiel 
▪ Je hebt reeds enkele jaren ervaring in een social profit organisatie, en meer bepaald het zakelijke aspect.   
▪ Vertrouwdheid met een vrijwilligersorganisatie is een pluspunt.  
▪ Je bent een uitgesproken teamplayer om als complementair duo te kunnen werken  
▪ Je hebt ondernemerszin en een sterk organisatietalent.  
▪ Je hebt de communicatievaardigheden om de organisatie op  zakelijke contacten te vertegenwoordigen  
▪ Je hebt voeling met het thema van verlies en ziekete en kan daardoor op op een natuurlijke wijze de missie/visie van 

Lost & Co ondersteunen  
▪ Je bent bereid van thuis uit te werken; de meeste activiteiten spelen zich af in de regio Lier.  
▪ Je bent sterk in zelfstandig functioneren 

 

 

 

Lost & Co ondersteunt en inspireert mensen die zichzelf of hun 
gezondheid verloren zijn of die iemand verloren hebben om op 
eigen wijze met verlies om te gaan. Hiermee geven we mensen de 
kans hun veerkracht terug te vinden. 
Daarnaast maken we mensen meer ‘verlies-kundig’ en verlies 
zichtbaar en bespreekbaar in plaats van er over te zwijgen.  
www.lostenco.be 
          

 

http://www.lostenco.be/


Aanbod 

▪ Je kan rekenen op een geëngageerde en gemotiveerde ploeg van vrijwilligers, de kennis en inzet van enkele externe 
vormingswerkers, gedreven bestuursleden en verschillende werkgroepen. 

▪ Je krijgt een contract onbepaalde duur voor een regime van 3/5 de en verloond volgens de barema’s van het Paritair 
Comité 329.01. 

▪ Je krijgt ontwikkelings- en vormingskansen. 

 

Interesse?  
Wil je je graag inzetten voor een jonge, innovatieve en krachtige sociale organisatie? 
Stuur je motivatiebrief en CV naar bestuur@lostenco.be voor 31 december 2020, met duidelijke vermelding ‘Lost & Co 
Coördinator’.  
Voor meer informatie over de organisatie zie www.lostenco.be 

 

mailto:bestuur@lostenco.be
http://www.lostenco.be/

