
Jeugdwelzijnswerker 

vzw Jong – Dampoort 60% 

Over vzw Jong 

Wij, Vzw Jong, zijn het Gentse jeugdwelzijnswerk. 
Persoonlijke en maatschappelijke emancipatie en participatie van kinderen en jongeren  

bevorderen, is ons doel. 
Als jeugdwelzijnswerk hebben we bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare kinderen 
en jongeren. Dagelijks organiseren we activiteiten voor kinderen en jongeren in hun vrije 
tijd. We komen op voor hun belangen in contacten met andere verenigingen, voorzieningen 
en overheden, zodat ze op alle terreinen in de samenleving kunnen meetellen.  Dit doen we 
vanuit verschillende deelwerkingen in verschillende buurten in Gent. De deelwerkingen van 
vzw Jong, zijn geclusterd in gebieden, die elk geleid worden door een gebiedscoördinator. 
Daarnaast is er ook een centrale werking, die het geheel van de organisatie leidt en 
ondersteunt, op inhoudelijk, financieel, logistiek vlak en personeelsmatig vlak. Binnen vzw 
Jong werken een kleine honderd mensen dagdagelijks samen met volgende quote als 
belangrijke insteek: 
 

“EEN THUIS DIE VERSTERKT, AANGEVUURD DOOR GASTEN. 
VOLUIT PLEZIER. 

VECHTEND VOOR KANSEN.” 

Wat kom je doen?  

Als jeugdwelzijnswerker Dampoort, binnen vzw Jong, zet je je mee in voor de meest kwetsbare kinderen en 
jongeren in onze stad. Binnen het team zijn we op zoek naar iemand die zich specifiek wil inzetten voor 
kinderen  (6 – 12jaar). Samen met je deeltijdse collega sta je in voor het realiseren van een kwalitatief aanbod 
in de kinderwerking. Je werkt hiervoor samen met de andere collega’s van het team Dampoort. Als laatste geef 
je tevens het globale aanbod van vzw Jong Dampoort mee vorm.  

Kernopdracht 

Vzw Jong zoekt voor het team Dampoort: 
- Een jeugdwerker met goesting om de kinderwerking  een nieuw elan te geven 
- Een uitstekende planner, organisator en projectwerker. 
- Een dynamische en verbindende partner om samen met het team van  Dampoort de kinderwerking daar 

verder uit te bouwen  
- Een gepassioneerde doelgroepwerker met een degelijk inzicht in de realiteit van kwetsbare kinderen.  

Taken 

- Je bent verantwoordelijke voor de interne werking van de kinderwerking: teamvergaderingen (mee) 
organiseren, aanbod, planning opmaken,…; 

- Plannen, voorbereiden, begeleiden, evalueren en bijsturen van activiteiten (sport, vrijetijdsbesteding, 
instuif-momenten,…) met kinderen van 6 tot 12 jaar op vrijetijdsmomenten (op woensdagnamiddag, in 
het weekend en andere naschoolse momenten); 

- Voorbereiden, begeleiden en evalueren van speelpleinwerking  of vakantie-aanbod tijdens 
schoolvakanties  doorheen het jaar; 

- Contacten onderhouden met de doelgroep, hun ouders en de verschillende gemeenschappen in de buurt; 
- De link met de trajectbegeleider ter plekke goed onderhouden en bewaken; 
- Deelnemen aan intern overleg van de deelwerking en van vzw Jong; 



- Deelnemen aan extern overleg i.f.v. gezamenlijke initiatieven en projecten met andere organisaties in de 
buurt/ op stadsniveau; 

- Bijhouden van alle nodige administratie.  

Profiel 

- Je kent de leefwereld van kwetsbare Kinderen in het Gentse en hebt daarboven inzicht in de sociaal-
demografische realiteit van de wijk Dampoort. 

- Je maakt een vuist voor de basisrechten van kinderen en ijvert voor fundamentele participatiekansen in 
de samenleving.  

- Je bent overtuigd van de krachten en het kunnen van de doelgroep om samen met hen activiteiten en 
projecten vorm te geven. 

- Je hebt ervaring met de doelgroep en bent thuis in het Gents sociaal netwerk. 
- Je bent toegankelijk, open en hulpvaardig. 
- Je bent een overtuigde teamspeler, je  werkt motiverend en inspirerend naar collega’s en partners. 
- Je bent zowel proces als resultaatgericht. 
- Je gaat discreet en met zorg om met gevoelige informatie. 
- Je bent een nauwgezet planmatig werker die met tijdsdruk om kan. 
- Je beschikt over een blanco bewijs goed gedrag en zede dat je ten laatste op het sollicitatiegesprek kan 

voorleggen. 

Verwachtingen 

- We zoeken iemand die zeer dynamisch is, initiatief kan nemen, motiverend en activerend kan werken, 
zowel naar de doelgroep toe als naar het team en bij uitbreiding de organisatie.   

- Je kan samen met je collega (en bij uitbreiding het hele team) komen tot een functionele werkrelatie, die 
stoelt op actieve informatie-uitwisseling, degelijke afspraken rond samenwerking, waar jij je ook 
verantwoordelijk voor voelt.  

- Je bent je bewust van je rol als voorbeeld en kan vertrekken vanuit hun behoeften en belangen en je bent 
je bewust van je eigen bril: eigen waarden, normen en ervaringen. 

- Je hebt een respectvolle en positieve houding t.o.v. kinderen met hun persoonlijke vaardigheden, 
competenties en mogelijkheden en t.o.v. hun achtergrond. 

- Je bent creatief, energiek en gemotiveerd.  

Wij bieden je: 

- Een contract voor de vervanging van een zwangere collega (60%=22u48’) 
- Een job  waarbij je in de leefwereld van kinderen werkt en dus een degelijk deel buiten de 

kantooruren wordt uitgevoerd (vakantie- en weekendwerk), maar dat  flexibel is opgesteld. 
- een verloning conform de barema's van de socioculturele sector (329.01)  

o relevante anciënniteit kan - in beperkte mate - meegenomen worden, maar strekt zeker tot 
aanbeveling  

o In het bezit zijn van een pedagogisch diploma strekt tot aanbeveling  
- de mogelijkheid om te participeren aan verschillende interne en externe leermomenten 

De procedure: 

- Solliciteren kan, via brief, cv en bewijs goed gedrag en zeden per mail naar: sollicitatie@vzwjong.be.  
- De deadline voor deze interne procedure is 08/08/2018 middernacht 
- Na screening van de brieven en cv’s zullen geselecteerde kandidaten uitgenodigd worden voor een 

uitgebreid gesprek dat plaats zal vinden op 16/08/2018 in de namiddag. 
- Bijkomende informatie is per mail te verkrijgen bij recep.gultas@vzwjong.be   
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