
  

 

Trajectbegeleider Arbeid 100% - Vervangingscontract 

vzw Jong organiseert het jeugdwelzijnswerk in Gent en zoekt voor het ESF- Project “Werkpalet”, onder 

leiding van Jes vzw, éé voltijdse trajectbegeleider met als specifiek thema „Arbeid‟.  

JES zet samen met partners in Gent (Compaan, JONG vzw en TOpunt) intensieve begeleidingsacties op in 

Gent met als doel jongeren, die de school verlaten hebben zonder diploma (NEETjongeren), of dreigen te 

verlaten te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Dat doen we aan de hand van 

competentieversterkende trajecten. Het partnerschap engageert zich om via vindplaatsgerichte 

trajectbegeleiding en via het uitgebreide toeleidingsnetwerk van de organisatie jongeren te bereiken die 

de weg niet vinden naar het reguliere aanbod of afgehaakt zijn bij eerder opgezette trajecten.  

Wil je samen met jongeren de weg afleggen naar het vinden van een gepaste job, vertrekkende vanuit hun 

sterktes? Ben je heel assertief, spontaan en bereid om hen op te zoeken in hun leefwereld en 

vindplaatsgericht te werken? En heb je bovendien ervaring in het begeleiden van werkzoekende jongeren, 

dan ben jij misschien de nieuwe collega die we zoeken voor dit project.  

Wat verwachten we van jou in de job?  

 
Vindplaatsgericht werken:  

Vzw Jong werkt vanuit de aandachtswijken in Gent. De jongeren worden in hun wijk en op centrale 

hotspots opgezocht via de methodiek van het vindplaatsgericht werken. Samen met de collega‟s van de 

partnerorganisatie, werk je vanuit het opgerichte werkinfopunt, dat tevens kan dienen als 

ontmoetingsruimte voor jongeren die ondersteuning nodig hebben in de zoektocht naar werk.  

 

Tewerkstelling en of opleiding  

Oriëntering en sollicitatietraining (informeel leertraject over houding, administratie, loketten,…) en 

organiseren van voortrajecten (in groep) op maat.  

Je biedt actieve ondersteuning bij de zoektocht naar een job d.m.v. inschrijven bij VDAB, toeleiden naar 

VDAB, toeleiding socio-economische initiatieven, op zoek gaan naar een passende job of opleiding 

opmaak sollicitatiebrief en cv, ondersteuning bij telefoons, mailings, sollicitatiegesprekken. Maatwerk staat 

hierbij centraal!  

Is het volgen van een opleiding de beste oplossing, dan bied je actieve ondersteuning in de zoektocht naar 

een geschikte school door toeleiding naar partners, onderwijs of opleidingsverstrekkers. 

  

Versterken  

Samen met de jongeren onderzoek je waar er drempels zijn om het traject waar te maken en onderneem je 

de nodige stappen om deze drempels weg te werken. Je verwijst door naar de juiste diensten of andere 

begeleiders (binnen vzw Jong) en volgt deze stappen op om ook op vlak van armoede, welzijn, justitie, … 

de nodige ondersteuning te kunnen bieden  

Dit alles doe je volgens de volgende principes:  

• Een respectvolle en empowerende houding t.a.v. de doelgroep, waarbij je bewust bent van je eigen 

kaders en die van de jongeren.  

• Een open, eerlijke houding ten aanzien van de jongeren, wat zeker nodig is bij het 

vindplaatsgericht werken.  

• Een degelijke dosis spontaniteit, enthousiasme en een dynamiek die ook collega's inspireert  

• Een gezonde dosis initiatief, zelfstandigheid en tegelijk teamspirit, maar ook een hands-on 

mentaliteit  

 



  

 

Wat zoeken we nog meer?  

Kennis en ervaring: 

Je hebt minimaal een diploma van het hoger onderwijs korte type of minimaal 2 jaar werkervaring. 

 

In minimaal 3 van onderstaande domeinen ben je sterk: 

• Ervaring in het jeugd(welzijns)werk 

• Hebt kennis en inzicht in het werken met eerder of elders verworven competenties (EVC) 

• Hebt kennis en zicht op de lokale arbeidsmarkt en onderwijslandschap 

• Je hebt ervaring met het geven van vooropleiding en vorming  

  

Vaardigheden 

• Zelfstandig werken 

• Initiatief nemen 

• Probleemanalyse: mogelijke oorzaken van problemen zien. 

• Activiteiten kunnen organiseren en begeleiden 

• Netwerken kunnen opbouwen en onderhouden 

• Jongeren kunnen enthousiasmeren en vertrouwen geven 

• Nauwkeurig en met zin voor orde werken 

• Samenwerken: Op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat 

 

Houding en gedrag 

• Inlevingsvermogen: Zich bewust zijn van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen  

• Vertrekken vanuit de positie, wensen, kansen en het kunnen van de jongeren 

• Volhardend zijn bij tegenslag (voorbeeldfunctie) 

     

Specifieke vereisten 

• Bereid zijn tot sporadisch avond- en weekendwerk 

• Indiensttreding zo snel mogelijk 

Wij bieden je:  

• Voltijds vervangingscontract: aanvang zo snel mogelijk,  met kans op verlenging 

• Barema: PC 329.01 

• Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding 

• Afwisselend werk in een unieke organisatie die werkt in verschillende leefdomeinen van jongeren 

• Aandacht voor de balans werk en privéleven dankzij flexibele werkuren 

• Ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit 

• Mogelijkheid tot bijscholing en het volgen van vorming in functie van de job 

Hoe loopt de procedure?  

• Solliciteren kan door je brief en cv te mailen naar: sollicitatie@vzwjong.be t.e.m. 22/09/2019  

• Er worden op basis van screening van cv's en brieven geschikte kandidaten geselecteerd om op 

gesprek te komen  

• De gesprekken worden gepland op 27/09/2019 overdag  

Meer info?  

• Frédéric de Weirdt – zakelijk coördinator vzw Jong (frédéric.deweirdt@vzwjong.be) 


