MIJNLEUVEN ZKT. 1 FULLTIME JONGERENWERKER-SOCIALE MEDIA WIZARD
MIJNLEUVEN, het jongerenlabel van de jeugddienst van stad Leuven, zoekt de perfecte mix van
jongerenwerker en sociale media wizard om mee haar team te versterken en diversifiëren.
Wat bieden we jou?
-

Een voltijds contract van onbepaalde duur binnen vzw Jeugdhuis Leuven voor onmiddellijke
indiensttreding.
Je wordt deel van het MIJNLEUVEN-team van de jeugddienst: 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 social media en communicatie te delen met je
collega’s en jongeren.
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?
SOCIALE MEDIA
Als social media wizard krijg je de vrijheid om de sociale media van MIJNLEUVEN uit te bouwen en
naar je hand en/of die van jongeren te zetten. Je schakelt snel, voelt goed aan welke topics er voor
jongeren toe doen en welke kanalen je daarvoor wel of net niet inschakelt. Je smijt m.a.w. je kennis en
ervaring in de strijd om de ziel van onze werking te vertalen naar de buitenwereld.
Ook achter de schermen krijg je de kans om je expertise in te schakelen. Samen met je communicatiecollega ondersteun en begeleid je collega’s op communicatief vlak. Jullie vormen samen een scherp
duo dat het strategisch communicatieluik vol toewijding verdedigt.
JONGERENWERKER
MIJNLEUVEN media-crew
MIJNLEUVEN werkt voor en door jongeren. En dat nemen we heel letterlijk, ook in onze
communicatie. Een groot deel van de verhalen die we naar buiten brengen, wordt uitgewerkt door
een groep jonge vrijwilligers: de media-crew.
Jij bent hét aanspreekpunt voor deze media-crew. Je zet je skills als jongerenwerker in om deze
groep van jonge redacteur en fotografen onder je vleugels te nemen en naar het volgende niveau
te tillen. Je begeleidt hen in het uitwerken van opdrachten, creëert kansen voor het uitbouwen van
hun talenten en zorgt ervoor dat nieuwe aanwinsten zich meteen thuis voelen in de werking. Je
persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat (toekomstige) media-crew’ers in de rij staan om content uit te
werken waar Leuvense jongeren van wakker liggen. Die content vertaal je mee naar sociale media,
de MIJNLEUVEN website en het MIJNLEUVEN magazine; de fundamenten van onze communicatie.

Gezicht van MIJNLEUVEN
Als jongerenwerker ben jij mee één van de gezichten van 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. Het STADHUIS van MIJNLEUVEN wordt dan ook je tweede thuis.
Toch ruil je die nieuwe thuisbasis af en toe in voor een Leuvense school of een event dat
georganiseerd werd door jongeren of MIJNLEUVEN zelf.
TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK
Je werk binnen het MIJNLEUVEN-team is hoe dan ook je corebusiness, maar werken doe je niet op een
eiland. Je expertise deel je daarom ook met andere collega’s binnen de jeugddienst. En 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
o

Jongerenwerk zit in je hart, sociale media in je vingers.
Je weet als geen ander welke sociale media je op welke manier inzet.
Je bewaakt mee het strategisch communicatieluik en ondersteunt collega’s vanuit je expertise.
Voor en door jongeren is niet alleen het motto van MIJNLEUVEN, maar ook van jezelf.
Je werkt graag in team en hebt bij voorkeur al ervaring met het werken in teamverband.
Je werkt graag projectmatig.
Je bent stressbestendig, flexibel en kan snel schakelen..
Je wil geen 9 to 5 job, avond- en weekendwerk doe je met plezier.
Een (bachelor)diploma is geen must, zolang je ons weet te overtuigen van je skills en aanpak.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Je hebt respect voor iedereen ongeacht de huidskleur, nationaliteit, etniciteit, taal, geslacht,
handicap of seksuele geaardheid.

Is deze omschrijving je op het lijf geschreven? Aarzel dan niet om te solliciteren!
Stuur je CV, motivatiebrief en een klein overzicht/portfolio dat je sociale media skills toont naar
jeugddienst@leuven.be. Je kan je kandidatuur indienen t.e.m. 18 juni 2020. Na analyse van je
indiening volgt een oriënterend gesprek en mondelinge proef. De gesprekken zullen doorgaan op 23
en 24 juni 2020.
Voor inhoudelijke vragen over de job, kan je terecht bij bram.canniere@leuven.be of op 016 27 27 61.

