
Handleiding Roeselare vrijwilligt - plaatsen van een vacature 

 

Ben je op zoek naar een of meerdere vrijwilligers voor jouw organisatie of als particulier? Dan is het 

platform roeselarevrijwilligt.be de ideale manier om een breed publiek te bereiken! 

Volg de stappen hieronder om een vacature te plaatsen: 

 

Stap 1 – account aanmaken 

Surf naar www.roeselarevrijwilligt.be 

Klik op ‘Ik wil vrijwilliger worden’ 

 

Klik vervolgens op ‘Registreer je’ en doorloop de verschillende stappen: 

 

Eenmaal je account is aangemaakt, krijg je nog een e-mail met een bevestigingslink om je account te 

activeren. 

 

Stap 2 – een organisatie aanmaken 

Opmerking: wens je als particulier een vacature te plaatsen, sla deze stap dan over. 

Na het inloggen op jouw account, kan je een organisatie koppelen aan jouw profiel. Klik hiervoor op 

‘Een organisatie toevoegen aan mijn profiel’ 

http://www.roeselarevrijwilligt.be/


  

 

Enkele tips bij het invullen van je organisatiegegevens: 

• Probeer in de mate van het mogelijke een logo toe te voegen, dit zorgt ervoor dat jouw 

vacatures meer in het oog zullen springen 

• Hou de omschrijving van je organisatie beknopt. Probeer om in 1 à 2 zinnen te formuleren 

wat jouw organisatie precies doet. 

• Bij e-mail kies je liefst voor een algemeen e-mailadres. 

Stap 3 – nieuwe vacature aanmaken 

Eenmaal je organisatie aangemaakt is, kan je na het inloggen klikken op ‘ik zoek een vrijwilliger’ 



 

 Daarna selecteer je je eigen vereniging en vervolgens kom je op de pagina om een nieuwe vacature 

aan te maken.  

 

Tips voor het invullen van een vacature: 

• Titel: zorg voor een wervende titel, die ook al wat uitleg geeft over de job. Je hoeft niet te 

vermelden dat je een vrijwilliger zoekt, want dat spreekt voor zich. Kies eerder voor catchy 

omschrijving die onmiddellijk in het oog springt. 

• Bij ‘beknopte omschrijving’ vat je de vacature in 1 zin samen (max 120 tekens). Zorg hier ook 

weer voor een wervende zin, die ervoor zorgt dat mensen doorklikken naar jouw vacature. 

• Bij jobinhoud kan je dan alle concrete info kwijt. Waarschijnlijk wil je hier heel wat 

belangrijke zaken vermelden, maar beperk je tot het noodzakelijke en gebruik niet al te lange 

zinnen. Bij interesse nemen mensen toch contact op en kan je ze dan de details bezorgen. 

 

Stap 4 – kandidaten aanvaarden 

Als iemand zich aanmeldt als kandidaat voor jouw vacature, word je hiervan op de hoogte 

gebracht met een e-mail. Je kan deze kandidatuur dan goedkeuren of weigeren. 

Aandachtspunt: in beide gevallen is het nodig om met de persoon in kwestie nog eens extra 

contact op te nemen om wat meer uitleg te geven. De gegevens van de vrijwilliger in kwestie kan 

je vinden via de website. 

 

Ondervind je problemen, heb je hulp nodig bij het plaatsen van een vacature? Neem dan contact 

op met de websiteverantwoordelijke via samenleven@roeselare.be.  


