
 

 

 

 

 BEN JIJ EEN .   

 Sociaal ondernemer? .   

 Iemand voor wie je eigenlijk geen vacature kan schrijven? .  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zin om mee de wereld te verbeteren? Zin om mee te 
bouwen aan een opstartende sociale onderneming? 
Ben jij ambitieus, leer je snel bij? Stuur dan snel een 
mailtje naar info@flordi.be en misschien word jij deel 
van ons jonge, frisse team! Enthousiast als we zijn, 
richtten we drie coöperaties en één vzw tegelijk op in 
Gent: 

 

 

1. CAFE FLORDI CV 

o Aanbod en kaart van het café mee bepalen 
en aftoetsen 

o Zoeken naar potentiële leveranciers en 
partners 

 

3. HANDELS, - KANTOOR,- EN 
REPETITIERUIMTE IN GRUNLING CV 

o Opstart lokale ethische munt Grunling  
o Ontwerp repetitieruimtes  
o Aantrekken VZW’s voor kantoorruimte  

2. BIOWINKEL IN GRUNLING CV 
o Draagvlak coöperatieve biowinkel aftoesten 

bij de buurt 
o Verdiepende marktstudie 
o Inrichting winkel 
o Aftoetsen aanbod  in de winkel  

4. VZW FLORDI 
o Vrijwilligersondersteuning en –coördinatie 
o Planning Optredens & jams met onze 

muzikanten 
o Coördinatie artistieke werking  
o (Loon)administratie & subsidies  

 
 
Wij zijn heel flexibel. Je kiest zelf welke van deze taken jij op jou neemt en stelt dus je eigen job samen. Leuk 
toch, zelf je vacature invullen? 

 

EN DIT TYPEERT JE? 

 Zelfstandig: Je vindt steeds je eigen weg en bent 
in staat om jezelf te motiveren. 
 

 Communicatief: Je vindt in elke situatie wel een 
weg om de dialoog te behouden. 
 

 Wereldverbeteraar: Je wilt het beste van jezelf 
geven voor de wereld. 

  ONGEZIEN!       Zelf in te vullen vacature x/m/v 

Dan zijn wij een goeie match! 
Door met ons mee te werken in een coöperatieve start-up leer jij wat er nodig is om een onderneming op te starten en maak 
jij een positieve impact op de wereld. Het doel van deze ondernemingen is immers niet de winst de maximaliseren, maar een 
ethisch & lokale economie te creëren. Tot snel?  

 

mailto:info@flordi.be

