
Jeugdwerker Studio RNX  
Halftijds contract (19u) bepaalde duur tot december 2023 

Heb jij een groot hart voor jongeren? En wil je ze helpen om het beste uit zichzelf te 
halen en hun talent te ontwikkelen? Krijg je energie van het versterken van jongeren? 
Word je blij van uitdagingen en sta je sterk in je schoenen om een nieuw initiatief mee 
vorm te geven? Heb je kennis en ervaring met een muziekstudio? Dan zijn wij op zoek 
naar jou. 

Ons team jeugdopbouwwerkers in Ronse breidt uit. We zijn op zoek naar een collega 
die naast het regulier jeugdopbouwwerk ook mee stapt in een nieuw project Studio 
RNX. Een muziekstudio waar jongeren muziek en hun stem in de wereld kunnen zetten. 

Dit ben jij: 

• Je hebt al met jongeren gewerkt, daar ligt jouw passie. 
• Je bent ondernemend en ziet kansen en mogelijkheden. 
• Je kunt goed zelfstandig werken, alleen én in een team. 
• Je hebt lef, durft out-of-the-box- te denken en te werken. 
• Je bent je bewust van je voorbeeldrol. 
• Je gaat vol voor het belang van de jongeren en je stuurt ook bij waar dat nodig is 
• Je bent flexibel en collegiaal. 
• Je spreekt vlot Nederlands, maar kan je ook vlot in het Frans uitdrukken 

Dit ga je doen: 
 
Jongeren kennen jou, en jij kent hen. Je ontwikkelt en voert projecten uit voor en met jongeren, om 
hun talenten te ontwikkelen, zodat ze sterker in de maatschappij staan. Het nieuw muziekstudio 
project Studio RNX ga jij lanceren, samen met team LEJO Ronse. Collega’s outreachers zorgen voor de 
verbinding met jongeren van LEJO Ronse en jij zorgt ervoor dat hun muzikale creaties realiteit worden.  

Met Studio RNX maak jij jongeren wegwijs in de wereld van het produceren van (rap)muziek en coacht 
je ze om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Je inspireert jongeren met je eigen creatieve 
talent. Je bent ook een luisterend oor en kan jongeren verder helpen met hun noden in het dagelijks 
leven. 

Je neemt de planning van Studio RNX in handen van de studio, je begeleidt de jongeren tijdens hun 
opnames en bouwt een vrijwilligerswerking uit. 

Dit kunnen we met een gerust hart aan jou over laten: 

• Technisch materiaal van Studio RNX leren kennen aan de jongeren 
• Contacten met jongeren en hun omgeving leggen en onderhouden; 
• Activiteiten/projecten uitvoeren en helpen ontwikkelen zodat jongeren hun talent kunnen 

ontwikkelen en meedoen in de maatschappij; 
• Verbinding leggen tussen Studio RNX en LEJO Ronse 
• Signaleren hoe jongeren zich verder willen ontwikkelen en waar ze worden belemmerd; 

 

 



Wat bieden we jou? 

- Je wordt verwelkomd in team LEJO Ronse. Een ervaren team van jeugdopbouwwerkers die met 
noden van jongeren aan de slag gaan. Daarnaast maak je als LEJO medewerker deel uit van onze grote 
LEJO familie met zo'n 50 enthousiaste medewerkers.  

 - Een gevarieerde job die je veel voldoening geeft en die je zo uitdagend maakt als je zelf wilt.  

- Deze functie is ingeschaald op het niveau B1c binnen het Paritair Comité 329/01 voor de socio-
culturele sector. Relevante werkanciënniteit kan worden meegenomen. 

- Je wordt tewerkgesteld in Priesterstraat in Ronse met een halftijds contract (19u) van bepaalde duur, 
tot 31 december 2023.  

Sollicitatieprocedure 

Stuur je motivatiebrief en CV ten laatste op woensdag 15 juni 2022 per mail door naar 

vacature@lejo.be met vermelding ‘Jeugdwerker Studio RNX’.  

De selectiegesprekken gaan bij door op dinsdag 21 juni of donderdag 23 juni tussen 10u tot 16u. 

Voor meer informatie, contacteer ons gerust:  

 

Stefanie Nachtergaele - stefanie.nachtergaele@lejo.be – 0474 52 89 03 

Mohamed Laghbali - mohamed.laghbali@lejo.be – 0484 75 06 08 
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