Vacature
deeltijds jeugdwerker (M/V/X)
bij Kras dam/borgerhout

Kras Jeugdwerk organiseert uitdagende activiteiten in de vrije tijd van kinderen en jongeren
tussen 6 en 25 jaar. We zijn actief in 6 Antwerpse aandachtswijken en werken met een doelgroep in een maatschappelijk kwetsbare positie.
Momenteel hebben we twee tijdelijke vacatures (vervangingen) voor de wijken Borgerhout
en Dam. We zijn op zoek naar:
•
•

Een deeltijdse jeugdwerker (30.4 uur/week) tot eind augustus 2020 in steunpunt
Borgerhout. Je organiseert activiteiten voor kinderen en tieners in het steunpunt
en op een plein.
Een deeltijdse jeugdwerker (19u/week) vervanging (einddatum onbekend) steunpunt
Dam. Je organiseert activiteiten voor kinderen tot 12 jaar.

Ga zeker eens kijken op www.krasjeugdwerk.be om ons beter te leren kennen.

Wat je bij kras doet
• Je organiseert activiteiten voor kinderen en/of tieners en
jongeren (dit wil zeggen: uitwerken, bekendmaken,
begeleiden, evalueren en registreren)
• Je bent een vertrouwenspersoon voor de kinderen en
jongeren.
• Je coacht vrijwilligers en stagiaires.
• Je werkt in een team (met collega’s samenwerken,
teamvergaderingen, bijkomende overlegmomenten,
…)
• Je werkt onder de leiding van de steunpuntcoördinator.
Deze stuurt je aan, coacht en evalueert je.

je bezit volgende kwaliteiten
•
•
•
•
•
•
•

Je bent creatief, speels en jong van geest.
Je hebt kennis van de leefwereld van kinderen, tieners en jongeren.
Je wil hier graag mee werken.
Je hebt begrip voor de impact van maatschappelijke kwetsbaarheid.
Je gedraagt je verantwoordelijk (bv. hygiëne en veiligheid) en houdt
je aan gemaakte afspraken.
Je kan een creatief activiteitenaanbod voor kinderen en tieners
bedenken en dit zelfstandig uitvoeren.
Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.
Je kan samenwerken in team en actief deelnemen aan planningsen evaluatiemomenten.

voorwaarden
•
•
•

We kijken naar je professionele houding, engagement, opleiding en
relevante ervaring.
Je volgde bij voorkeur een relevante opleiding (Jeugd-en-gehandicaptenzorg, Orthopedagogie, Sociaal Werk…) Dit is een meerwaarde,
geen vereiste.
Je hebt bij voorkeur reeds ervaring in het jeugdwerk.

wat je mag verwachten
•
•
•
•
•

Een aangename werksfeer waar participatie en overleg centraal
staat.
Enthousiaste collega’s in een sterk team.
Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen dmv vorming en opleiding.
Een job met een loon volgens de baremastructuur van het B2b
(relevante loonanciënniteit wordt in rekening gebracht), maaltijdcheques, extra ADV-verlofdagen en leeftijdsverlof (vanaf 35 jaar).
Startdatum: zo snel mogelijk

PRAKTISCH
•
•
•
•

Stuur je CV en motivatiebrief ten laatste op maandag 23 september
per mail naar vacatures@krasjeugdwerk.be of via het webformulier op
www.krasjeugdwerk.be.
Vermeld duidelijk in je onderwerp voor welk steunpunt je solliciteert.
De gesprekken gaan vermoedelijk door op donderdag 26 september.
Hou deze datum vast vrij.
Voor meer info kan je terecht bij Nadia Alliet op 03/271 07 82 (steunpunt
Borgerhout), Dieter Wellens op 03/232 24 60 (steunpunt Dam) of bij
JacobienNagel 03/500 06 80 (HR).

Bij Kras Jeugdwerk zetten we de ontwikkelingskansen van onze medewerkers voorop. We werven
dan ook aan op basis van competenties en relevante ervaring. Kras Jeugdwerk is een diverse
organisatie. Daarom moedigen we jonge mensen, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging, aan
om te solliciteren.

