
Jeugdclub ’t Verzet zoekt een halftijds projectmedewerker (19u/week -  bepaalde duur) 

Jeugdclub ’t Verzet zoekt voor de versterking van haar team een halftijds projectmedewerker.  

 

De organisatie 

 

Jeugdclub ’t Verzet wordt beheerd door de vzw Jeugdclubs Knokke-Heist en is gevestigd in 

Duinenwater 45 te Knokke-Heist. Naast een gezellige ontmoetingsruimte met bar huisvest de 

jeugdclub ook een polyvalente zaal en repetitielokalen. Jeugdclub ’t Verzet is een plaats waar 

jongeren elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten en er ontspannende, culturele, sportieve of 

vormende vrijetijdsbesteding kunnen beoefenen. De Jeugdclub organiseert daartoe activiteiten en 

realiseert projecten voor en door jongeren.  

 

Functieomschrijving 

 

• Vervolledigen van het team bestaande uit de coördinator en een collega-projectmedewerker. 

• Organisatie en coördinatie van het makerslab HANGAAR, de Omnibus en onze andere projecten.  

• Werving en ondersteuning van jongeren en vrijwilligers die mee de projecten uitvoeren. 

• Het stimuleren van jongeren om een engagement op te nemen en eigen projecten op te zetten. 

• Het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden en het onderhouden van relaties met 

bestaande partners en stakeholders.  

• De link leggen tussen de projecten en de dagelijkse jeugdhuiswerking waarbinnen de 

projectmedewerkers ook een aantal taken opnemen.  

• De administratieve en financiële opvolging van de projecten. 

• De planning van de projecten opmaken en bijsturen waar nodig.  

• Het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan. 

• Deelname aan diverse overlegvergaderingen met je collega’s, partners en bestuursleden.  

 

Profiel  

 

• Je bent doelbewust op zoek naar een halftijdse job, al dan niet ter aanvulling van andere 

activiteiten.  

• Je bent vlot in de omgang met jongeren en je hebt inzicht in hun leefwereld. 

• Participatie en eigenaarschap van jongeren is voor jou een evidentie. 

• Je hebt ervaring in de organisatie van projecten en activiteiten met jongeren.  

• Affiniteit hebben met buurtgericht werken is een pluspunt.  

• Je werkt graag in een klein team waarin je bijspringt waar nodig. 

• Je beschikt over de nodige administratieve en redactionele vaardigheden om een project uit te 

schrijven, een goede registratie bij te houden, verslagen te maken en een kasboekhouding bij te 

houden van de projectwerking. 

• Je legt vlot contacten met externen en gelooft in de meerwaarde van samenwerken. 

• Je werkt in de vrije tijd van jongeren: weekendwerk en flexibele uren schrikken jou dus niet af. 

 

 



Opleiding en ervaring 

 

• Je beschikt bij voorkeur over een pedagogisch bachelor diploma (orthopedagogie, sociaal 

werk,…) of relevante ervaring die hiermee gelijkgeschakeld kan worden 

• Je kan makkelijk overweg met de softwareprogramma’s van Microsoft Office. 

• Je beschikt over een wagen en rijbewijs type B. 

 

Wij bieden 

 

• Onmiddellijke indiensttreding.  

• Een contract van bepaalde duur tot en met 31 december voor een halftijdse tewerkstelling 
(19u/week) met kans op verlenging.  

• Kansen tot opleidingen/vorming.  

• Een loon dat overeenstemt met het barema B2a van de sociaal-culturele sector.  

• Vergoeding van onkosten.  
 

Stuur je CV en gemotiveerde sollicitatiebrief ten laatste op zaterdag 25 juli door via email naar de 
personeelsverantwoordelijke van de vzw, Glenn Neyts: glenn.neyts@gmail.com  
 

Voor meer informatie en vragen: Glenn Neyts, 0476 64 64 73 (bellen buiten de kantooruren) 
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