
Vacature
jeugdwerker

(M/V/X)
tijdelijk - 30,4u/week

Kras Jeugdwerk organiseert uitdagende activiteiten in de vrije tijd van kinderen en jongeren 
tussen 6 en 25 jaar. We zijn actief in 9 Antwerpse wijken en werken met kinderen en jongeren 
in een maatschappelijk kwetsbare positie.  

Op dit moment zijn we op zoek naar een jeugdwerker, voor het team Zuid. Het gaat om een 
contract van 1 jaar (30,4u/week). 
We zijn op zoek naar iemand die goesting en ervaring heeft in het begeleiden van kinderen, 
tieners en jongeren.  Deze vacature wordt intern en extern verspreid.

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

Wat je bij kras doet

• Je organiseert activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren (dit wil zeg-

gen: uitwerken, bekendmaken, begeleiden, evalueren en registreren) 

• Je organiseert activiteiten op een plein. 

• Je bent een vertrouwenspersoon voor de kinderen, tieners en jongeren. 

• Je coacht vrijwilligers en stagiaires. 

• Je werkt in een klein team (met collega’s samenwerken, teamvergaderin-

gen, bijkomende overlegmomenten, …) 

• Je werkt onder de leiding van de steunpuntcoördinator. Deze stuurt je aan, 

coacht en evalueert je.



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
• Je hebt bij voorkeur ervaring in het jeugdwerk 
• We kijken naar je professionele houding, engagement, opleiding en rele-

vante ervaring
• Je volgde bij voorkeur een relevante opleiding (Jeugd en-gehandicapten-

zorg, Orthopedagogie, Sociaal Werk…) Dit is een meerwaarde, geen ver-
eiste.

• Weekend en avondwerk zijn inbegrepen. 

je bezit de volgende kwaliteiten

• Je kan zelfstandig werken en weet hoe je een creatief activiteitenaanbod 
moet organiseren op de pleintjes en in de werking.

• Je bent creatief, speels en jong van geest.
• Je hebt kennis van de leefwereld van kinderen, tieners en jongeren. 
• Je hebt begrip voor de impact van maatschappelijke kwetsbaarheid.
• Je gedraagt je verantwoordelijk (bv. hygiëne en veiligheid) en houd je aan 

gemaakte
• afspraken.
• Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.
• Je kan samenwerken in team en actief deelnemen aan plannings- en  

evaluatiemomenten.

wij bieden

• Een gevarieerde job in een dynamische en uitdagende omgeving
• Een fijne werksfeer met veel ruimte voor inspraak en eigen initiatief  
• Opleidings- en (door)groeimogelijkheden (d.m.v. vorming, training en oplei-

ding)
• Een klein en sterk team
• Een contract van bepaalde duur voor 30,4u/week
• Verloning Paritair Comité 329.01, barema B2b inclusief 13e maand (relevan-

te loonanciënniteit wordt in aanmerking genomen) extra ADV-verlofdagen 
en leeftijdsverlof (vanaf 35 jaar)

• Maaltijdcheques ter waarde van 6 euro, fietsvergoeding en/of volledige tus-
senkomst openbaar vervoer voor woon-werkverkeer

• Standplaats Zuid
• Startdatum: zo snel mogelijk

INTERESSE?

• Stuur een cv en korte motivatie naar vacatures@krasjeugdwerk.be voor 29 
juli.

• Vernoem in je onderwerp voor welke vacature je solliciteert. (Kras zuid, tij-
delijk)

• Het eerste gesprek gaat vermoedelijk door in de week van 1 augustus.
• Voor meer informatie over de functie neem contact op met Joke Willems 

(HR) op 0498 383466 of Ahmed Sababti op 0488 134047 (coördinator steun-
punt Zuid) 


