GEZOCHT: JONGERENWERKER MIJNLEUVEN (M/V/X)
De Jeugddienst van Leuven is op zoek naar een jongerenwerker (M/V/X) met expertise in project- en
evenementmatig werken met de doelgroep 12-18 jaar. We zijn continu op zoek naar zoveel mogelijk
diversiteit in het team.
Wat bieden we jou?
-

Een voltijds contract van onbepaalde duur (en zolang de subsidiemiddelen bestendigd
blijven)
Binnen de jeugddienst ga je aan de slag met de doelgroep 12-18 jaar: een dynamische en
jonge omgeving gegarandeerd!
Een afwisselende functie met ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke groei.
De mogelijkheid om bij te dragen aan het leven van jongeren door hen kansen te bieden, zich
verder te laten ontwikkelen en hun gekste ideeën mee waar te maken.
De kans om je expertise en passie rond het werken met de 12-18-jarige doelgroep te delen
met je collega’s en jongeren.
De mogelijkheid om het MIJNLEUVEN-jongerenlabel mee te versterken en uit te dragen.
Een heel goede reden om ca. 3 avonden per week en af en toe in het weekend van huis te
zijn; en in ruil de flexibiliteit om op andere momenten te kunnen genieten van vrije tijd.
Een maandelijks brutoloon volgens de geldende barema’s van de socio-culturele sector
(niveau BC1) PC329.01, aangevuld met maaltijdcheques, forfaitaire onkostenvergoeding, gsm
en hospitalisatieverzekering.

Wie zoeken we?
Een jongerenwerker in hart en nieren, die ook de handen uit de mouwen wil steken. Bij voorkeur heb
je ervaring in het organiseren van optredens en events voor en door jongeren, bezit je daardoor
bovengemiddelde (muziek)technische of productionele vaardigheden en heb je de top in Glasgow
niet gemist: ook vergroenen en duurzaamheid staan hoog op je checklist bij projecten en events.
Wat verwachten we?
JONGERENWERKER: SCHOLEN
Je gaat actief aan de slag op de Leuvense middelbare scholen om samen met 12-18-jarigen projecten
uit te werken onder het jongerenlabel MIJNLEUVEN. Door én voor jongeren is hierbij je aanpak, aan
de hand van een laagdrempelige begeleidingsstijl. Zo zorg je dat Leuvense jongeren groeien binnen
hun eigen kwaliteiten en interesses. Je bent naast een aanspreekpunt en coach, ook de
medeorganisator van de projecten en evenementen en bent verantwoordelijk voor alle
vergunningen en het betrekken van de juiste stadsdiensten en externe organisaties. Je neemt de
organisatie niet over, maar zorgt er wel voor dat de organiserende en/of ondernemende jongeren
zichzelf overtreffen. Je bent een aanspreekpunt voor jongeren en gaat actief naar hen op zoek en
met hen aan de slag.

Grote thema’s die we aan bod willen zien komen: muziek, duurzaamheid, ondernemerschap, streetart, … maar je legt vooral je oor te luister bij de doelgroep.
Je hebt een focus op de Leuvense scholen, maar je vindt ook je tweede thuis in Vleugel F, de
hoofdvestiging van de jeugddienst en de andere jongerenlocaties zoals Stadhuis, Stelplaats en het
openbaar domein in Leuven.
GEZICHT VAN MIJNLEUVEN
Als jongerenwerker ben jij mee één van de gezichten van jongerenlabel MIJNLEUVEN. Je zorgt er
samen met je collega’s voor dat MIJNLEUVEN niet meer weg te denken is uit de stad en dat jongeren
je weten te vinden als ze je nodig hebben.
TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK
Je opdracht met doelgroep 12-18 jaar is hoe dan ook je corebusiness, maar werken doe je niet op
een eiland. Je werkt nauw samen met enkele rechtstreekse collega’s en je deelt je expertise ook met
andere collega’s binnen de jeugddienst. Ook met andere stadsdiensten en Leuvense organisaties sla
je bruggen. Netwerken en samenwerken zijn key binnen je functie. Alleen zo maken we samen van
Leuven een stad waar alle jongeren zich thuis voelen.
Alles op een rij:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Jongerenwerk zit in je hart, projectwerking vink je af bij je opgedane ervaring.
Je weet als geen andere wat er leeft bij de 12-18-jarige doelgroep.
Voor en door jongeren is niet alleen het motto van MIJNLEUVEN, maar ook van jezelf.
Je werkt graag in team maar gaat ook zelfstandig en proactief aan de slag in de geboden
vrijheid.
Je werkt graag projectmatig en hebt een duidelijk idee over hoe je een werking opstart.
Je bent stressbestendig, flexibel en kan snel schakelen tussen verschillende thema’s in de
leefwereld van jongeren..
Je wil geen 9 to 5 job, avond- en weekendwerk doe je met plezier.
Een (bachelor)diploma is geen verplichting, maar je moet ons wel overtuigen van je skills,
projectaanpak en inzichten in jeugdbeleid.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Je hebt respect voor iedereen ongeacht de huidskleur, nationaliteit, etniciteit, taal, geslacht,
beperking of seksuele geaardheid.

Is deze omschrijving je op het lijf geschreven en zijn wij de organisatie die jij zoekt?
Aarzel dan niet om te solliciteren!
Stuur je CV en motivatiebrief naar jeugddienst@leuven.be. Je kan je kandidatuur indienen t.e.m. 12
december 2021. Na analyse van de inzendingen weet je op 15 december of je op gesprek mag
komen. We werken met twee rondes: een gesprek met casus op maandag 20 december en als je
daarvoor slaagt een verdere kennismaking op maandag 10 januari. Op 13 januari valt de definitieve
beslissing.
Voor inhoudelijke vragen over de job, kan je terecht bij bram.canniere@leuven.be.

