
Coach mobiele jeugdwerking / projectondersteuner 
– vzw JONG Centraal 

– M/V/X –  
Vzw Jong – 1 FTE (38u) – contract onbepaalde duur. 

 

Draag jij de jeugd een warm hart toe?  Krijg je energie van het werken met kinderen, tieners en jongeren? 

 
Vzw Jong? 
“Een thuis die versterkt, aangevuurd door gasten, voluit plezier, vechtend voor kansen!” 
Vzw JONG is, als Gents jeugdwelzijnswerk, aanwezig in de buurten van de gasten zelf, dichtbij en laagdrempelig. 
In elk gebied hebben we verschillende teams en huizen waar gasten steeds welkom zijn en blijven. 
We focussen ons op kinderen, jongeren en ouders die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden. 
Deze doelgroep is zeer divers, deze diversiteit vinden wij net de kracht van onze samenleving en onze werking. 
We kijken naar sterktes en kwaliteiten en geloven dat als we hierop inzetten de gasten groeien. 
Vzw JONG vertrekt daarbij vanuit de vrije tijd en organiseert samen met de gasten groepsgerichte 
vrijetijdsactiviteiten. Het is onze overtuiging dat alle kinderen, jongeren en ouders recht hebben op onbezonnen 
momenten waarbij ze zich kunnen uitleven.  
Door in te spelen op de noden en behoeften van onze gasten, komen we dagelijks ook in aanraking met andere 
levensdomeinen (welzijn, onderwijs, wonen, sport,…).  
We vormen een brug tussen de gasten en deze domeinen. Jeugdwelzijnswerkers stimuleren hierbij de 
zelfredzaamheid van gasten en vergroten daarbij hun maatschappelijke emancipatie. 

 

Wat kom je doen?  

Als coach mobiele jeugdwerking ondersteun je de collega’s mobiel jeugdwerkers in hun opdracht.  Zet je samen 
met hen in voor de meest kwetsbare kinderen, tieners, jongeren, ouders en hun context in onze stad.  
Als projectondersteuner ga je aan de slag in de verschillende operationele eenheden van onze organisatie om 
de mogelijkheden en kansen te onderzoeken die elke operationele eenheid binnen zijn specifieke context 
heeft. 
 
Wat doe je precies? 

 

De kerntaak van de coach mobiel jeugdwerk bestaat uit vier blokken: 

• Individuele coaching van de betrokken mobiele jeugdwelzijnswerkers 

• Het voorzien van intervisie voor de betrokken mobiele jeugdwelzijnswerkers 

• Opvolging en monitoring van het takenpakket van de betrokken mobiele jeugdwelzijnswerkers a.d.h.v. 

aansluiten op verschillende team overleggen 

• Organiseren en trekken van de expertise groep mobiel jeugdwerk 

• Administratieve opvolging in het kader van de te behalen indicatoren binnen de opdracht mobiel 

jeugdwerk 

 

De kerntaak van de project ondersteuner bestaat uit vier blokken: 

• Oplijsten en ondersteunen van de bestaande subsidiabele projecten binnen de wijkwerkingen van onze 

organisatie. 

• Inventariseren van de bestaande projecten die buiten onze hoofdopdracht vallen en de mogelijke 

kanalen per wijk. 

• Zoeken naar mogelijkheden en projecten om de werking te versterken 

• Zoeken naar mogelijkheden om specifieke organisationele opdrachten te versterken met middelen  o.m. 

Trajectbegeleiding / mobieljeugdwerk / huistaakbegeleiding etc. 

 

 
 
Aan welke verwachtingen moet je voldoen? 

• Je kent de leefwereld van kwetsbare kinderen tieners en jongeren en de jonge gezinnen en hun context in 
het Gentse.  



• Je kan zelfstandig en in groep aan de slag. 

• Je hebt een analytische geest en cijfers schrikken je niet af.. 

• Je kan een ordelijke administratie en planning opzetten. 
 
Over welke eigenschappen beschik je? 
Je bent – Je kan – Je wil – Je hebt; 

• Integriteit 

• Empathisch 

• Gelijkwaardigheid 

• Open leerhouding 

• Loyaal 

• Samenwerking 

• Kwaliteitsgericht 

• Communiceren 

• Inspireren 

• Proactief 

• Flexibel 
 

 
 

Vereist:  

• Een diploma in een menswetenschappelijke richting is een pluspunt. 

• Je beschikt over een bewijs van goed gedrag en zeden (model 2).  

• Werken in het weekend en ’s avonds zijn eigen aan deze functie.  

• Je bent jonger dan 26 jaar of je bent ouder dan 55 jaar. (Dit zijn de voorwaarden van de subsidient (sfscw) 
binnen het project “jobcreatie” waarbinnen we deze FTE kunnen organiseren.) 

 
Wat bieden wij: 

• Een contract van 100% (38u/week) onbepaalde duur.  

• Een verloning conform de barema's van de socioculturele sector (B1C. 329.01).  

• Coaching- en vormingsmogelijkheden.  

• Hospitalisatieverzekering 

• Naast het wettelijke verlof, bieden we ook extra dagen ter compensatie voor het flexibel werken. 

• Een job met veel flexibiliteit, uitdagingen en ruimte voor ontplooiing. 

Procedure: 

• Brief, CV en bewijs goed gedrag en zeden (model 596.2) per voorkeur via mail naar sollicitatie@vzwjong.be. 

• Indiensttreding voorzien op 01/10/2022. 

• Uiterste indiendatum is 26/08/2022. 
• De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 05/09/2022 tot 09/09/2022.  

• Bijkomende informatie is te verkrijgen bij Koen Mertens – koen.mertens@vzwjong.be 

 

  
  

 


