AMBASSADEUR & VORMINGSMEDEWERKER
JEUGDWERKVOORALLEN
M/V/X
FULL-TIME CONTRACT - ONBEPAALDE DUUR
WERKINGSGEBIED OOST & WEST-VLAANDEREN

De Vlaamse netwerkorganisatie JWVA bestaat uit vijf provinciale netwerktafels, waar tal van
jeugdwerkorganisaties op aansluiten. De partners van de netwerktafels streven naar een inclusief en
toegankelijk jeugdwerklandschap, waar iedereen een waardevolle vrijetijdsinvulling kan vinden. Om dit te
bereiken, bieden wij het jeugdwerk in elke provincie een gevarieerd aanbod aan sensibilisering, vorming en
ondersteuning.
Elke provinciale netwerktafel kan beroep doen op een ambassadeur. Deze ambassadeurs zijn tewerkgesteld bij
de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (VDS) en vzw Oranje. Hoewel je tewerkgesteld bent in Vrijetijdspunt van
vzw Oranje, werk je hoofdzakelijk voor de externe netwerkorganisatie JWVA van de Vlaamse overheid. Als
ambassadeur is het je opdracht om de processen op zowel provinciaal vlak als op overkoepelend Vlaams
niveau te faciliteren.

WE BIEDEN JOU

✓ full-time contract van onbepaalde duur in het jeugdwerk;
✓ een goede verloning, gebaseerd op de sectorale barema’s, diploma en ervaring met recht op een
maandelijkse premie v oor onregelmatige werktijden;
✓ een flexibele job met een grote regelruimte. Avond- en weekendwerk horen sporadisch bij de job.
Daarnaast krijg je de vrijheid om een groot deel van je job zelf te organiseren en te plannen;
✓ een ondernemend team van 13 medewerkers. Je kan bij je collega’s en je leidinggevende steeds
terecht voor inhoudelijke en procesmatige coaching;
✓ een dynamische werkomgeving met heel wat mogelijkheden voor professionele ontplooiing. Via
jobrotatie kan je doorgroeien in de organisatie. We investeren in zelfontwikkeling door coaching,
vorming, opleiding,...;
✓ een boeiende opdracht met ruimte voor initiatief. Je wordt aangemoedigd om je eigen accent toe te
voegen aan je job. We staan open voor je voorstellen en suggesties;
✓ een organisatie waar deeleconomie en duurzaamheid ingebed is in onze dagelijkse werking. Als
werknemer kan je voor privédoeleinden gebruik maken van onze infrastructuur.

Je werkterrein is West- en Oost-Vlaanderen, met Brugge als uitvalsbasis. Daar zit je vast team. Voor de
regelmatige verplaatsingen in beide provincies kan je beroep doen op de trein, de (elektrische) fietsen en het
wagenpark van Oranje. We dragen mee zorg voor jouw work-life balans. We bieden de mogelijkheid tot
telewerk, thuiswerk en compensaties in je woon-werk verkeer. Dit bekijken we tijdens de selectieprocedure.

JOUW OPDRACHT
Als ambassadeur van JWVA leg je samen met je collega’s vormingswerkers verschillende focussen:
Focus 1: Verder uitbouwen van de provinciale netwerktafel
Verschillende jeugdwerkorganisaties participeren aan de provinciale netwerktafel. Als ambassadeur van JWVA
ben je hun aanspreekfiguur. Je legt de brug tussen de verschillende organisaties onderling, maar ook tussen de
organisaties en de Vlaamse overheid.
Samen met je collega maak je van de provinciale netwerktafels in Oost- en West Vlaanderen een dynamisch en
productief netwerk. Hierbij hou je rekening met de noden van de doelgroep, de sterktes van de
netwerkpartners, de beschikbare budgetten en de overkoepelende strategie van JWVA.
Focus 2: Verder uitbouwen van de overkoepelende netwerkorganisatie JWVA
JWVA bestaat bijna één jaar. Deze prille Vlaamse netwerkorganisatie ontwikkelde al verschillende werkbare
structuren en operationele processen. Deze willen we verder optimaliseren. Als ambassadeur ben je goed
geplaatst om JWVA mee te helpen vormgeven.
Focus 3: visie ontwikkeling
In je contacten met andere organisaties (lokaal en bovenlokaal), kom je te weten wat er leeft en probeer je dit
te vertalen naar concrete acties die diversiteit bevorderen. Je helpt mee nadenken over de rol van JWVA in een
steeds evoluerend jeugdwerk landschap.
Focus 4: Uitgangsbord
Als ambassadeur van JWVA ben je sterk aanwezig in het jeugdwerklandschap. Je draagt de visie uit en
belichaamt diversiteit en inclusie. Je vormt samen met de andere ambassadeurs de brug tussen de lokale
jeugdwerkers met hun specifieke noden rond diversiteit en de partnerorganisatie van de provinciale
netwerktafels die de nodige expertise hebben. Door aanwezig te zijn in de regio’s op jeugdraden,
jeugddiensten, overlegfora…, prikkel je het jeugdwerkveld om vormingen en ondersteuningen aan te vragen
bij JWVA.
Waar nodig, geef je zelf vorming en ondersteun je groepen met allerlei vragen rond diversiteit en inclusie.
Focus 5: Kadervorming
Naast je opdracht binnen JWVA, verzorg je samen met je collega ook het kadervormingsaanbod van vzw
Oranje. Een ploeg van 15 dynamische instructeurs ontwikkelen jaarlijks een animator, hoofdanimator,
specialisatiecursussen in het inclusieve jeugdwerk.

ALGEMEEN PROFIEL
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Je bent net als ons overtuigd dat vrije tijd een basisrecht is.
Je probeert in te spelen op de noden die je detecteert.
Je hebt ervaring in het jeugdwerk.
Je bent dynamisch en ondernemend.
Je slaagt erin mensen te motiveren en enthousiasmeren.
Je bent assertief en kunt je standpunt/belang met argumenten verdedigen.
Administratief werk ifv opvolgrapporten en subsidiering schrikken je niet af.
Je kan zelfstandig werken in nauw overleg met je team en leidinggevende.
Je kan je eigen functioneren bespreken met je collega’s en leidinggevende.

SPECIFIEK PROFIEL
✓ Het is een pluspunt als je ervaring hebt in het (jeugd)werk met kwetsbare doelgroepen.
✓ Je hebt een attest ‘Instructeur in het jeugdwerk’ of ervaring met vorming geven.
✓ Je bent goed in netwerken. Je legt vlot contacten en benut mogelijkheden tot samenwerking.
✓ Je bezit de juiste skills om op een gepaste manier te communiceren. Je past je aan naar gelang de
groep of persoon waar je voor staat.
✓ Je beschikt over een rijbewijs B.
✓ Een recent bewijs van goed gedrag en zeden is noodzakelijk.
✓ Als team omarmen we diversiteit! We proberen hier binnen ons medewerkersbeleid ook actief op in
te zetten door gelijke kansen te bevorderen. Meer mix binnen ons team juichen we dan ook toe. Wie
je bent en wat je kan is belangrijker dan je leeftijd, handicap, geaardheid, geslacht of afkomst.

MEER INFORMATIE?

Wie geïnteresseerd is, vindt op onze website meer info: Vrijetijdspunt van vzw Oranje en Jeugdwerkvoorallen
Al er vragen zijn omtrent de vacature, contacteer Dimi Haezebrouck, via 0474/56 55 68.

INTERESSE?
Laat ons proeven van je enthousiasme en je motivatie. Vertel ons iets meer over je achtergrond. Stuur ons ten
laatste tegen 11/11/2018 je sollicitatiebrief en je curriculum vitae naar personeel@oranje.be. Vermeld de
functie waarvoor je solliciteert.

