GEZOCHT: JONGERENWERKER MEISJESWERKING&OUTREACH (M/V/X)
De VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven is een stedelijke vzw, die verbonden is aan de jeugddienst van
de stad Leuven. We zijn op zoek naar een jongerenwerker (M/V/X) met expertise en/of zin in
meisjeswerking en outreachend werken. We zijn continu op zoek naar zo veel mogelijk diversiteit in
het team.
Wat bieden we jou?
-

Een voltijds contract van onbepaalde duur binnen vzw Stedelijk Jeugdwerk
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 en
zich verder te laten ontwikkelen.
De kans om je expertise en passie rond meisjeswerking en outreachend werk 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.

Wat verwachten we?
JONGERENWERKER: MEISJESWERKING
Binnen een nieuw opgestarte jongerenwerking (MOJO) zet je de meisjeswerking op poten. Je
vertrekt vanuit de jongeren zelf, waarbij je hen mee op sleeptouw neemt. Jij bent de regisseur van
het proces, zij zijn de hoofdrolspelers. Daarvoor zet je maximaal in op de uitbouw van een
vrijwilligerswerking van MOJO. Je daagt hen actief uit om hun horizon te verbreden.
Je bent een aanspreekpunt voor jongeren en gaat actief naar hen op zoek en met hen aan de slag. Je
focus ligt hierbij op 12 tot 18-jarige meisjes uit Leuven.
De werking wordt opgestart in STELPLAATS, maar je bent ook thuis in Vleugel F, de hoofdvestiging
van de jeugddienst. Je ruilt die nieuwe thuisbasissen af en toe in voor een Leuvense school of een
event van het jongerenlabel MIJNLEUVEN.

OUTREACHEND WERKEN
Je houdt de vinger aan de pols over wat er leeft bij jongeren (van 12 tot 18 jaar) in de stad en werkt
hiervoor ‘vindplaatsgericht’ in het openbaar domein, parken en pleinen Je bent bereid om aanwezig
te zijn op jongerenplekken op momenten dat ze er actief zijn ('s avonds, tijdens het weekend) en
werkt op een verbindende en sensibiliserende manier die vertrekt van de leefwereld van jongeren.
van jongeren.
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 de 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 jongeren zich thuis voelen.
Alles op een rij:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Jongerenwerk zit in je hart, meisjeswerking vink je bij voorkeur af bij je opgedane ervaring.
Je weet als geen andere wat er leeft bij de doelgroep 12-18-jarigen.
Je kan je 100% vinden in ‘voor en door jongeren’.
Je werkt graag in team maar gaat ook zelfstandig en proactief aan de slag.
Je werkt graag projectmatig en hebt een duidelijk idee over hoe je een werking opstart.
Je bent stressbestendig, flexibel en kan snel schakelen.
Je wil geen 9 to 5 job, avond- en weekendwerk doe je met plezier, ga uit van 3x per week.
Een (bachelor)diploma is geen must, maar je moet ons wel overtuigen van je skills,
projectaanpak en inzichten.
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 dinsdag 4 januari en als je daarvoor slaagt
een verdere kennismaking op woensdag 12 januari. Op 13 januari valt de definitieve beslissing.
Voor inhoudelijke vragen over de job, kan je terecht bij bram.canniere@leuven.be.

