
Vacature

projectmedewerker 
sport your dream (m/v/x)

19u/week voor 2 jaar

Kras Sport is een onderdeel van kras jeugdwerk vzw en bestaat uit een team van vijf jeugd-
werkers en een coördinator. Kras Sport organiseert diverse sportactiviteiten voor kinderen en 
jongeren die leven in maatschappelijk kwetsbare situaties. We zetten sport in als doel én als 
middel om zo een bijdrage te leveren aan verschillende maatschappelijke doelen in de stad 
Antwerpen zoals sportparticipatie, talentontwikkeling en het verbeteren van de leefbaarheid 
in de wijk. Vanaf 1 januari 2020 zijn wij op zoek naar een projectmedewerker voor ons project 
Sport Your Dream. Het gaat om een periode van twee jaar.

Het project Sport Your Dream (SYD) is een competentietraject gericht op kwetsbare jongeren 
(15+) met een sportief talent. Het biedt jongeren de mogelijkheid om onder begeleiding van 
Kras Sport sportieve activiteiten te organiseren op verschillende pleinen en (binnen)locaties in 
de stad Antwerpen. De jonge sportcoaches brengen naast voetbal ook andere sporten naar 
de pleintjes en zijn bovendien een rolmodel voor andere jongeren in de wijk.

wat je bij kras doet
• Je legt contacten met jongeren en maakt hen enthousiast voor 
dit project. Je werft een 15-tal nieuwe jongeren aan en volgt de 
groep bestaande sportcoaches van 2018-2019 verder op.
• Je coacht de jongeren en versterkt hen in hun competenties, 
zowel in groep als individueel.
• De cursus ‘citycoach’ (in samenwerking met Buurtsport Antwer-
pen) is onderdeel van het traject, je volgt dit mee op.
• Je organiseert, samen met hen, een sport- en beweegaanbod 
voor kinderen en jongeren (5-25 jaar) in de wijk.
• Vanuit gerichte competentie- en talentherkenning zet je, samen 
met partners, in op de ontwikkeling van deze jongeren en leid je 
hen toe naar diverse initiatieven en organisaties of breng je die 
tot bij hen. Dit laatste kan veel omvatten zoals: aansluiting bij een 
reguliere sportclub, een opleiding, een stage bij een bedrijf, een 
workshop ..
• Je draagt zorg voor een goed verloop van het totale project 
(planning, organisatie, budgetbeheer, rapportage e.a.)

Over jou
Je bent als projectmedewerker verantwoordelijk voor het verder 
ontwikkelen en uitvoeren van het totale project. Je coacht en be-
geleid de jongeren (15+) in het opnemen van vrijwilligerswerk in de 
sport. Je bent verantwoordelijk voor het aanwerven, coachen en 
opvolgen van deze jonge sportcoaches en je organiseert samen 
met hen een aanbod van sportactiviteiten in de wijk. Als coach én 
projectleider ben je de verbindende schakel tussen de vrijwilligers 
en de partners in de wijk zoals Buurtsport, jeugdwerk en onderwijs.  



Wij vragen

• Je bent sportief en hebt affiniteit met jongeren.
• Je bent een echte coach, weet hoe je jongeren moet motiveren en 
ondersteunen in het versterken van hun competenties.
• Je hebt kennis van sportdidactiek en weet hoe je een divers sportaan-
bod moet organiseren in de wijk/pleintjes en op andere plekken in de stad.  
• Je bent zelfstandig en hebt ervaring met projectmatig werken
• Je bent flexibel inzetbaar en bent bereid na schooltijd en incidenteel in 
de avonden te werken.
• Je hebt kennis van de sociale kaart en weet de noden van jongeren te 
koppelen aan de juiste partner(s).

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.

voorwaarden

• We kijken naar je professionele houding, engagement, opleiding en re-
levante ervaring.   
• Je volgde bij voorkeur een relevante opleiding (Jeugd en-gehandicap-
tenzorg, Orthopedagogie, Sociaal Werk…) Dit is een meerwaarde, geen 
vereiste.  
• Je hebt bij voorkeur reeds ervaring in sociale sportpraktijken.

wij bieden

Een parttimefunctie van 19 uur voor twee jaar. Een aangename werksfeer 
waar participatie en overleg centraal staat. Een plaats binnen het team 
van Kras Sport, een sterk team met veel ervaring en enthousiaste collega’s.

• Verloning op barema B1C
• Startatum: zo snel mogelijk

praktisch

• We vragen je als reactie een motivatiebrief én een CV op te sturen 
naar vacatures@krasjeugdwerk.be voor 31 januari 2020, of te solliciteren via 
onze website.
• De gesprekken gaan door op donderdag 6-2 (1e ronde) en maandag 
10 februari (2e ronde). Hou deze momenten alvast vrij.
• Heb je nog wat vragen? Neem dan contact op met Mohamed Zem-
mouri (coördinator Kras Sport) 03/235 09 90 of Jacobien Nagel (beleidsme-
dewerker) 03/270 39 10


