TOESTAND ZOEKT:
DATA WIZARD MET INTERESSE IN ALTERNATIEVE ECONOMIE
Binnenkort lanceert Toestand i.s.m. Zinneke, De Munt en Rotor DC het pilootproject In Limbo. Het
basisconcept van dit project is het stockeren van gerecupereerd materiaal om het vervolgens ter
beschikking te stellen van lokale, maatschappelijke initiatieven. Op deze manier verkleinen we de
afvalberg en helpen we niet-commerciële initiatieven hun werking te versterken.
Om deze gloednieuwe uitleendienst in goede banen te leiden zijn we op zoek naar een nieuwe
collega die gegevens kan verzamelen en ordenen a.d.h.v. van een bestaande of zelf
geprogrammeerde software.
Weet jij als geen ander hoe je een magazijn met scansysteem aanpakt? Tovert het analyseren van
statistieken spontaan een lach op jouw gezicht en doe je niets liever dan goochelen met Wordpress,
Excel en Google Suite? Dan ben jij misschien wel de data wizard die wij zoeken!
Naast het uitlenen van gerecupereerd materiaal willen we een alternatieve lokale muntéénheid
uitbouwen. Onze ideale data wizard kan dan ook niet wachten om deze uitdaging aan te gaan en
weet de boekhouding hiervan uit te voeren. Daarnaast spreekt en schrijft hij vloeiend Nederlands en
Frans en draagt hij onze hoofdstad een warm hart toe!
Herken je jezelf in deze beschrijving? Stop met twijfelen en stuur jouw cv en motivatiebrief vóór
zondag 11 augustus naar felix@toestand.be. De sollicitaties zullen plaatsvinden in de week van 12
tot 16 augustus.
Wat is Toestand?
Toestand is een tweetalige Brusselse vzw, gespecialiseerd in tijdelijk ruimtegebruik. We streven naar
een inclusieve en solidaire stad waarin ruimte voor iedereen toegankelijk is. Heel wat mensen ervaren
een tekort aan ruimte, terwijl er letterlijk miljoenen vierkante meters leeg staan. Om enerzijds
verspilling tegen te gaan en anderzijds ruimte toegankelijk te maken, bouwen we leegstaande en
verlaten plekken om tot tijdelijke, socioculturele ontmoetingsplekken. Met In Limbo gaan we voor het
eerst de uitdaging aan om naast ruimtes, ook gerecupereerd materiaal op een structurele manier
toegankelijk te maken voor maatschappelijke initiatieven.
Functieomschrijving
•

•

Programmeren, analyseren
o creatie/instalatie van magazijnsoftware
o gegevens verzamelen
o archiveren van artikelen
Lokale muntéénheid
o uitbouwen van een lokale munteenheid
▪ digitaal & fysiek
▪ gekoppeld aan magazijnsoftware (bv. streepjescode)
▪ gekoppeld aan het timebank-systeem
o Boekhouding van lokale muntéénheid
o Nadenken over een plan om het project financieel onafhankelijk te maken.

Profiel
•
•
•

Je onderschrijft de missie van Toestand
Je weet deadlines te respecteren, prioriteiten te stellen en meerdere taken tegelijkertijd af te
handelen.
Je bent communicatief en sociaal

•
•
•

Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Frans
Wonen in, of een sterke band hebben met Brussel is een troef!
Toestand selecteert geen kandidaten op basis van gender, etniciteit of handicap.

Voorwaarden
•
•
•
•
•
•

Contract van bepaalde duur
3/5de werkweek, flexibele uren
Plan B1c in PC329.01, rekening houdend met acniënniteit
Maaltijdcheques, eindejaarspremie, vervoerskosten
Werkplek in Brussel (Anderlecht)
In dienst treding: zo snel mogelijk

www.toestand.be

