
Jeugdwelzijnswerker (M/V/X) – 80% - onbepaalde duur 

Over vzw Jong 

VZW Jong bundelt het Gentse jeugdwelzijnswerk en stelt zich als doel de persoonlijke en maatschappelijke 

emancipatie en participatie van de meest kwetsbare kinderen en jongeren te bevorderen. Met een team van een 90-

tal medewerkers organiseren we groepsgerichte en versterkende activiteiten voor kinderen en jongeren in hun vrije 

tijd, zoals creatieve ateliers, instuifwerkingen, recreatieve sportactiviteiten en cultuuractiviteiten. We komen op voor 

de belangen van de doelgroep in contacten met andere verenigingen, voorzieningen en overheden, zodat ze op alle 

terreinen in de samenleving kunnen meetellen. We doen dit vanuit verschillende deelwerkingen in verschillende 

buurten in Gent.  Kortom vzw JONG is   

“EEN THUIS DIE VERSTERKT, AANGEVUURD DOOR GASTEN. VOLUIT PLEZIER. VECHTEND VOOR KANSEN.” 

 

Voor het Team Sluizeken zijn we op zoek naar een collega om de tienerwerking & jongerenwerking te versterken, 

dus: 

- Ben je een geboren teamspeler die er staat voor de doelgroep en goed om kan gaan met testgedrag van 

kwetsbare tieners en jongeren, 

- Ben je een krak in het ontwikkelen en uitvoeren van versterkende en vormende activiteiten voor de 

doelgroep, 

- Beschik je over een kritische blik over je eigen werking en een gezonde dosis oplossingsgericht denken en 

methodieken om te evalueren  

- En heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel dat je dankzij je maturiteit ook vertaalt in een open en 

toegankelijke houding zowel naar collega’s en de doelgroep,  

Dan ben jij misschien de kandidaat die wij zoeken! 
 

Wat kom je doen? 
- Je bent samen met je collega verantwoordelijk voor de interne werking van de tiener- en jongerenwerking: 

teamvergaderingen (mee) organiseren, aanbod, planning opmaken, …; 

- Plannen, voorbereiden, begeleiden, evalueren en bijsturen van activiteiten (sport, vrijetijdsbesteding, instuif-

momenten, …) met tieners en jongeren van 12 tot 25 jaar op vrijetijdsmomenten (op woensdagnamiddag- en 

avond, in het weekend en andere naschoolse momenten); 

- Voorbereiden, begeleiden en evalueren van extra activiteiten op diverse momenten 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.  

 

Wat verwachten we?  
- Je kent de leefwereld van kwetsbare tieners en jongeren in het Gentse en hebt daarboven inzicht in de sociaal-

demografische realiteit van de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham.  

- Je maakt een vuist voor de basisrechten van tieners en jongeren 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. 

- 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. tieners en jongeren met hun persoonlijke vaardigheden, 

competenties en mogelijkheden en t.o.v. hun achtergrond. 

- Je bent creatief, energiek en gemotiveerd.  
 

Wat zoeken we nog meer? 
- Een rijbewijs hebben is zeker een plus 

- Ervaring met kwetsbare tieners en jongeren (en hun context) biedt zeker een meerwaarde 

- Ben je tevens meertalig, dan is dat zeker een meerwaarde.  

- Je beschikt over een blanco bewijs goed gedrag en zeden dat je kan voorleggen, ten laatste tijdens het 

sollicitatiegesprek. 

 

Wij bieden je: 
- Een tewerkstelling van onbepaalde duur. 

o Een contract van 80%, 30,24 u per week, waarvan een degelijk deel buiten de kantooruren wordt 

uitgevoerd (met vaste avondmomenten en vast weekendmoment), maar flexibel is opgesteld. 

o Een verloning conform de barema's van de socioculturele sector (329.01) 

o De mogelijkheid om deel te nemen aan interne en externe vorming 

o Terugbetaling van het woon-werkverkeer 
o Relevante anciënniteit kan - in beperkte mate - meegenomen worden, maar strekt zeker tot aanbeveling 

Hoe loopt de procedure? 

- Solliciteren kan door je brief en cv te mailen naar: sollicitatie@vzwjong.be  t.e.m. 18/08/2019 middernacht 

- Er worden op basis van screening van cv's en brieven geschikte kandidaten geselecteerd om op gesprek te 

komen. De gesprekken worden gepland 05/09/2019 

 

Meer info? 

- Neem contact op met Hafi Benettoumi  

mailto:sollicitatie@vzwjong.be
mailto:hafi.benettoumi@vzwjong.be

