Zoekt een

JONGERENWERKER
( jobtime van 50 %)
Wijkcentrum De Kring vzw (www.wijkcentrumdekring.be) is een laagdrempelige, gastvrije dienstenen ontmoetingsplaats, tevens erkend als vereniging waar armen het woord nemen. Het wijkcentrum
richt zich voornamelijk, maar niet uitsluitend, naar personen en gezinnen in een kwetsbare situatie in
Eeklo en omgeving.
In onze werking bieden we concrete materiële dienstverlening aan, hebben we aandacht voor het luik
ontmoeting en ontspanning, en zetten we in op het realiseren van de sociale grondrechten van onze
bezoekers en inwoners van Eeklo en omgeving. Een rode draad doorheen de werking vormt de
vrijwilligerswerking, waarin leden van de doelgroep geactiveerd worden om deel te nemen aan de
algemene werking van het wijkcentrum.
Het wijkcentrum werkt samen met heel veel partners en (sociale) organisaties die ons op verschillende
manieren ondersteunen.
Het wijkcentrum heeft een zeer gedreven team van 12 medewerkers, elk verantwoordelijk voor een
eigen activiteiten/projectdomein, en kan rekenen op de inzet van een 50-tal enthousiaste vrijwilligers.

Momenteel is het wijkcentrum op zoek naar een

JONGERENWERKER (0,5 FTE)

De jongerenwerker werkt binnen een doelstellingenkader, vastgelegd in een convenant met de Stad
Eeklo.
De jongerenwerker realiseert mee volgende doelstellingen :
1. Wijkcentrum De Kring organiseert mee een aanbodsgerichte basiswerking voor kwetsbare tieners
in de leeftijd 11 -19 jaar.
2. Wijkcentrum De Kring organiseert (mee) thematische werkingen betreffende kwetsbare kinderen/tieners/jongeren
3. Wijkcentrum De Kring organiseert een vormings- en sensibiliseringsaanbod omtrent armoede –
jeugdwerk
4. Wijkcentrum De Kring organiseert een vormings-, ondersteunings- en sensibiliseringsaanbod
omtrent armoede/kwetsbaarheid – jeugdwerk
5. Wijkcentrum De Kring ondersteunt mee de wijkwerking van de Stedelijke Jeugddienst.

De jongerenwerker maakt deel uit van het team van Wijkcentrum De Kring.
Operationeel vormt de jongerenwerker tandem met een medewerker van de Stedelijke Jeugddienst
Eeklo.

Functie-vereisten
-

-

minimum bachelor menswetenschappen
een gedreven persoonlijkheid die van aanpakken weet en op een enthousiasmerende wijze de
jongeren, partners, collega’s mee op sleeptouw neemt in de organisatie en uitbouw van de
jongerenwerking en haar verschillende deelprojecten
bij voorkeur al een eerste (werk)ervaring in het werken met kwetsbare jongeren
beschikken over rijbewijs B
bereid tot avond- en (sporadisch) weekendwerk

Arbeidsvoorwaarden







Een halftijdse tewerkstelling van bepaalde duur t/m 31.12.2022, met kans op verlenging
verloning volgens PC 329, niveau B1c; relevante anciënniteit kan tot max 5 jaar worden
verrekend in het loon
flexibele uurregeling,
gratis woon/werkverkeer bij gebruik openbaar vervoer en/of fietsvergoeding
Plaats van tewerkstelling is Wijkcentrum De Kring, Zuidmoerstraat 136/8, te Eeklo
Start : zo snel als mogelijk

Sollicitatieprocedure





mail je motivatiebrief met CV uiterlijk op 1 februari 2021 naar jan@wijkcentrumdekring.be .
Maak je competenties voor deze job heel duidelijk in je motivatiebrief
op basis van motivatie en CV worden een aantal kandidaten uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek;
indiensttreding : zo nel mogelijk
meer informatie te verkrijgen bij:
Jan Matthys :
0472 35 45 76 of
jan@wijkcentrumdekring.be

