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VACATURE 
Jeugdwerker bij JOS vzw 

(voltijds/onbepaalde duur)   
 

  Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas vzw 
Grote Markt 1  

9100 Sint-Niklaas 
 

 
Standplaats: kantoor JOS vzw (Apostelstraat 5-7, 9100 Sint-Niklaas) 
 
Ons merk voor sterk jeugdwerk in Sint-Niklaas  
Elk kind in onze stad heeft recht op vrije tijd. We geloven dat jeugdwerk één van de essentiële schakels is 
in evenwichtig, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod. Met Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas (JOS 
vzw), opgericht door het stadsbestuur van Sint-Niklaas, dragen we ons geloof in sterk jeugdwerk uit en 
bouwen er een lokaal netwerk met vrijwilligers en professionals rond op. Jeugdwerk is onze methode: we 
zetten ondersteuning en samenwerking op en nemen ook zelf initiatief. Zo willen we het jeugdwerk in de 
stad vooruit stuwen en verder het verschil maken in het leven van jonge mensen. 
 
(Het DNA van JOS lees je hier)  
  
Wat ga je doen voor ons… 
Samen met een medewerker van Vlaamse Dienst Speelpleinwerk sta je in voor de coaching en 
inhoudelijke ondersteuning van de vrijwilligers bij de 6 particuliere speelpleinwerkingen in de stad. Je 
werkt met de vrijwilligersploegen van enkele van onze niet-professionele jeugdhuizen in de stad aan hun 
wervend toekomstverhaal.  
 
We zoeken…  

- Een “believer” in de kracht van jeugdwerk.  
- Bagage rond speelpleinwerkingen en/of jeugdhuizen is relevant, goesting om je te verdiepen in 

beide jeugdwerkvormen een noodzaak.  
- Je bent jong en hebt als veldwerker nog groeipotentieel.  Je kan steunen op je opleiding en 

ervaring (professioneel of als vrijwilliger) in een functie als (eind)verantwoordelijke in het 
jeugdwerk en in het methodisch werken met een groep jonge vrijwilligers.  

- Skills in het werken met verschillende doelgroepen is een plus. 
- Een “motivator” die jongeren en vrijwilligers boven zichzelf laat uitstijgen en hen laat 

samenwerken.  
- Een “doener” die vanuit de praktijk strategisch durft meedenken en adviseren;  
- Een “projecttrekker” die gemakkelijk structuur in eigen en andermans ideeën kan brengen. 
- Open en helder communiceren met je teamleden en vrijwilligers ligt in jouw natuur.  
- Een collega die durft uit te komen voor de eigen mening en even sterk is om een compromis als 

een eigen idee te verkopen.  
 
We geloven…   
Dat je met open vizier en een frisse, professionele kijk op de kansen en uitdagingen voor vrijwilligers in 
het jeugdwerk ons kan overtuigen je een kans te geven. Ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, 
geaardheid of opleiding, … Daag jij ons uit?  
 
Voorwaarden  

- Je hebt een diploma hoger onderwijs, bij voorkeur in een socio-culturele afstudeerrichting. Indien 
niet, heb je duidelijke aantoonbare en relevante ervaring “on the job”.  

- Je bent bereid tot onregelmatig werk  (’s avonds, in het weekend en in de schoolvakanties). 

https://www.jos.be/het-dna-van-jos/
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Wij bieden… 

- Een afwisselende  en uitdagende job in het hart van jeugdwerk in een stad vol jong wild goud. ; 
- Een voltijdse contract van onbepaalde duur.  
- Een flexibele uurregeling (rekening houdend met avond- en weekendwerk) in een 40u-week;   
- 22 verlofdagen, 10 wettelijke feestdagen en 12 ADV dagen als compensatie voor de 40u-week;  
- Een bruto aanvangswedde van 2.137,86 EUR per maand (barema B1c volgens PC 329.01). 

Relevante anciënniteit in het jeugdwerk wordt tot max. 5 jaar geldelijk in aanmerking genomen.  
- Extra voordelen: maaltijdcheques, GSM-vergoeding en fietsvergoeding en/of volledige 

tussenkomst openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en een groepsverzekering; 
- Vormings- of bijscholingsmogelijkheden.  

 
 
Procedure  
Stuur je motivatiebrief met CV ten laatste op vrijdag 9 april 2021 naar tim@jos.be t.a.v. Tim De Brabander, 
coördinator JOS vzw.  
 
De jury selecteert kandidaten op basis van hun motivatiebrief, CV en ervaring voor een interview met 
voorbereidende opdracht op dinsdag 20 april 2021 (overdag). Er wordt een wervingsreserve aangelegd.   
 
Meer informatie: www.jos.be 
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