JEUGDCLUBS KNOKKE-HEIST VZW
Duinenwater 45
8300 KNOKKE-HEIST
Zoekt:
Coördinator Jeugdclub (M/V) – Knokke-Heist
De organisatie
Jeugdclub ’t Verzet wordt beheerd door de vzw Jeugdclubs Knokke-Heist en is gevestigd in
Duinenwater 45 te Knokke-Heist. Naast het jeugdcafé huisvest de jeugdclub ook een polyvalente zaal
en repetitielokalen. Jeugdclub ’t Verzet heeft als doel een ruimte uit te baten waar jongeren elkaar
ongedwongen kunnen ontmoeten en er ontspannende, culturele, sportieve of vormende
vrijetijdsbesteding kunnen ervaren. De Jeugdclub organiseert daartoe activiteiten en realiseert
projecten. De Raad van Bestuur en de koepel van de jeugdhuizen Formaat ondersteunen de werking.
Je hebt een halftijdse collega projectmedewerker, een jobstudent en poetsman in je team.
Taken
Als coördinator sta je mee in voor het beheer van de werking van de jeugdclub alsook de
infrastructuur. Je bent samen met de vrijwilligers verantwoordelijk voor de uitbating van de
instuif/het jeugdcafé. Je coördineert de programmatie van vernieuwende activiteiten en projecten
en stimuleert jongeren om hierin een engagement op te nemen. Je voert de communicatie van de
jeugdclub uit. Je bent verantwoordelijk voor een actieve vrijwilligerswerking, een toffe sfeer en
goede afspraken met de jongeren. Je bent voor hen ook een luisterend oor. Je staat in voor het
beheer van de polyvalente zaal en verzorgt ook algemene administratieve taken.
Profiel
- Je beschikt bij voorkeur over een pedagogisch bachelor diploma (orthopedagogie, sociaal werk…) of
relevante ervaring die hiermee gelijkgeschakeld kan worden.
- Ervaring in het jeugdwerk is een belangrijke troef.
- Je kan gemakkelijk overweg met de softwareprogramma's van Microsoft Office.
- Weekendwerk, avondwerk en flexibele uren schrikken jou niet af.
- Je bent gemotiveerd om met een brede doelgroep jongeren aan de slag te gaan en hebt inzicht in
hun leefwereld.
- Je hebt zin voor orde en kan planmatig en zelfstandig werken.
- Dynamisch, zin voor initiatief en creatief
- Vlotte pen
- Dient in het bezit te zijn van een wagen en rijbewijs type B.
Aanbod
- Onmiddellijke indiensttreding
- Contractueel – onbepaalde duur
- Een loon dat overeenstemt met het barema B2a van de sociaal-culturele sector
- Vergoeding van onkosten
- Kansen tot opleidingen/vorming
Je stuurt jouw CV en gemotiveerde sollicitatiebrief voor woensdag 19 september 20:00 via email
door aan de personeelsverantwoordelijke van de vzw: thierry.a.coryn@gmail.com

