
 

 
Lost & Co vzw werft in het kader van jobcreatie aan: 
een -26 jarige ‘polyvalent medewerker’ te Lier  
 
 
 
Waar gaan we voor: 
Lost & Co steekt verlies niet weg maar geeft het ‘een gouden randje’: we ondersteunen 
mensen om eigen manieren te vinden om met verlies om te gaan en er kracht uit te halen. 
We laten rouw en verlies niet louter aan professionals over maar brengen het terug naar het 
hart van de maatschappij, waar burgers voor elkaar zorgen. Zo bouwen we aan een meer 
verlieskundige samenleving, waarin elk verlies erkenning krijgt en bespreekbaar is. 
 
Wat doe je: 

• Je ondersteunt de dagelijkse werking van Lost & Co: je onthaalt mensen zowel 
digitaal, telefonisch als live in ons pand  

• Je hebt veel zin en de feeling om ons nieuwe pand (een inspiratieplek voor mensen 
rond verlies) logistiek mee uit te bouwen (etalage, troostkado's, koffiemomenten, 
workshops, ...) en dit in de lijn van onze visie, missie en huisstijl. 

• Je organiseert mee activiteiten en verzorgt mee evenementen en netwerkmomenten 
• Je houdt mee orde op zaken in de administratie  

 
Wie ben je: 
Jij bent voor ons een ideale kandidaat als je: 

• jonger dan 26 jaar bent op 31/12/2022 
• affiniteit hebt met het thema rouw, verlies en ziekte en ons kan vertellen hoe jij deze 

ervaringen een gouden randje geeft 
• rotsvast gelooft in de kracht van vrijwilligerswerk en vrijwilligers weet te motiveren 

en te enthousiasmeren 
• zin hebt om verantwoordelijkheid te dragen over projecten 
• graag aanvullend samenwerkt met collega's en zelfstandig werken je niet afschrikt 
• bereid bent om af en toe in het weekend of 's avonds te werken 

  
Wij werven aan op basis van competenties en goesting, ongeacht geslacht, origine, 
beperking.Gezien het om een tewerkstelling gaat binnen een gesubsidieerde jobcreatie,  
staat deze functie enkel voor -26 jarigen open. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Wat krijg je van ons: 

• Je komt terecht bij 3 enthousiaste deeltijdse ervaren collega's op een nieuwe 
werkplek te Lier 

• Je wordt omringd met een toffe ploeg geëngageerde vrijwilligers 
• Je krijgt kansen om vorming/opleiding te volgen daar waar het aansluit bij je 

takenpakket   
• Je komt terecht in een job die een stevige basis vormt voor later sociaal of 

therapeutisch werk 
    
Waar kan je je praktisch aan verwachten: 

• een voltijds contract onbepaalde duur (80% eventueel bespreekbaar) 
• loon en arbeidsvoorwaarden volgen PC 329 b1c 
• vergoeding voor het woon-werkverkeer conform het PC 329.01 
• een correcte compensatieregeling voor avond- en weekendwerk 
• een aangename werksfeer met veel aandacht voor work-life balance en met 

mogelijkheid tot telewerk 
• een fijne werkplek op 5 minuten van het station van Lier 
• de kans om vanaf 1 september te starten 

 
 

Hoe kan je solliciteren? 
 
          Stuur je sollicitatiebrief en CV ten laatste op 12 augustus 2022  
          naar bestuur@lostenco.be  t.a.v. Mevrouw Gerd Vertommen. 

 
Motiveer in je brief helder waarom jij de juiste persoon voor Lost & Co bent, 
gebaseerd op de vacature. Geef 2 relevante referentiepersonen op met 
telefoonnummer. De twee personen komen uit een verschillende context: je hobby, 
vereniging, opleiding, vorige werkplekken. 
 
Het onderwerp van je mail: naam + voornaam - kandidatuur polyvalent medewerker 
Lost & Co 
 
Op basis van de ingestuurde brieven wordt er een eerste selectie gemaakt. Je hoort 
hier meer over ten laatste op 16/08/2022. De sollicitatiegesprekken zelf zijn voorzien 
op vrijdagochtend 19 augustus tussen 9 en 12u. 
 
Voor vragen of meer informatie over de jobinhoud en aanwervingsprocedure, kan je 
een mail sturen naar bestuur@lostenco.be 
 
 

 


