Buurtcentra Leuven zoekt 1 fulltime jongerenwerker
Buurtcentra Leuven, het buurtwerk van stad Leuven, zoekt 1 fulltime jongerenbuurtwerker (m/v/x)
voor een contract van onbepaalde duur.
De Buurtcentra Leuven zijn actief met kinder-, jongeren- en volwassenwerkingen in de buurten van
Sint-Maartensdal, Hoogland, Wilsele-dorp, Mannenstraat en Casablanca.
Jij wordt jongerenbuurtwerker in één van de Leuvense aandachtbuurten. Vanuit de noden en
behoeften van jongeren organiseer je een basiswerking op maat. Een basiswerking is en warme plek
zijn waar alle jongeren uit de buurt welkom zijn.
Samen met je collega’s buurtwerkers zorg je voor een sterke buurt, door o.a. actief te zijn op straat,
evenementen op te zetten in het jongerenlokaal en communicatieve acties uit te werken.
Jouw functie
1. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit, de continuïteit en de inhoud van de
jongerenwerking in de aan jou toegewezen aandachtsbuurt. Samen met de jongeren uit
de buurt en vrijwilligers zorg je voor een integrale buurtwerking. Je begeleidt en coacht
de vrijwilligers.
2. Je kent de in-and-outs van de eigen jongerenwerking en bent verantwoordelijk voor de
werking van je eigen jongerenwerking op faciliterend en financieel vlak. Daarnaast
communiceer je over je dienstverlening aan je jongeren, buurtbewoners, de Leuvenaars,
je eigen afdeling, andere diensten, partnerorganisaties en het stadsbestuur.
3. Je bouwt een beleids- en actienetwerk uit met relevante actoren, zowel in als buiten de
buurt. Op basis van de praktijk en je expertise geef je input en signalen voor het beleid.
Je vertegenwoordigt je werking binnen en buiten de organisatie.
4. Je werkt participatief met de jongeren aan een leefbare buurt en aan een verhoogde
maatschappelijke participatie van de jongeren uit de buurt. Je vertaalt integraal
kansarmoedebeleid naar je werking.
Je werkt niet op een eiland, maar realiseert al het bovenstaande samen met je collega’s uit de
kinderwerking en volwassenwerking.
Jouw profiel
•
•
•

Je bent gepassioneerd door alles wat met jongeren te maken heeft.
Je bent een geboren jeugdwerker, jeugdwerk zit in je DNA.
Je hebt zicht op - en bent geïnteresseerd in - de leefwereld van jongeren en tieners en kan
uitstekend met hen overweg.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt kennis over armoede en sociale uitsluiting bij jongeren.
Organiseren en initiatief nemen, zit je in het bloed, maar je neemt het initiatief van jongeren
niet over. Samenwerken en participatie zijn je tweede natuur.
Praktische logistieke regelingen, materiaal, technische ondersteuning en gebouwen zijn voor
jou een boeiend gegeven, waarbinnen je je uitleeft.
Netwerken zit in je bloed, zowel met jongeren als met organisaties.
Je bent stressbestendig en flexibel.
Je wil geen 9-to-5-job, avond- en weekendwerk doe je met plezier. Enkele vaste momenten in
je uurrooster (bijv. vrijdagavond) combineer je met een flexibel werkschema.
Je hebt minimum een diploma niveau bachelor, bij voorkeur in een sociale studierichting, of
gelijkgesteld door ervaring.
Je hebt minimum twee jaar ervaring als begeleider (vrijwillig of professioneel) in het
jeugdwerk.
Je hebt respect voor iedereen ongeacht diens huidskleur, nationaliteit, etniciteit, taal,
geslacht, handicap of seksuele geaardheid.

Ons aanbod
Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur binnen vzw stedelijk jeugdwerk voor één
indiensttreding zo snel als mogelijk.
Je wordt deel van een dynamisch team in één van de Leuvense aandachtsbuurten. Je krijgt een zeer
afwisselende functie met veel ruimte voor eigen inbreng.
Je wordt verloond met een maandelijks brutoloon volgens de geldende barema’s van de socioculturele sector (niveau bachelor) PC 329. Extra voordelen zijn een gunstige verlofregeling,
maaltijdcheques, betaling woon-werk verkeer en een hospitalisatieverzekering.

Geïnteresseerd?
Voor inhoudelijke vragen over de job, kan je terecht bij Dries Wiercx (dries.wiercx@leuven.be of 016
27 26 06 of 0476601488. Je CV en motivatiebrief stuur je op naar buurtwerk@leuven.be. Je kan je
kandidatuur stellen t.e.m 16 juni.
Na analyse van je CV en motivatiebrief volgt een oriënterend gesprek en een mondelinge proef op 19
juni.

