
 

Vacature: Jeugdcentrum Den Eglantier (halftijds) 

JC Den Eglantier heeft als doel samen met jongeren vormende, culturele, sociale en 

sportieve activiteiten te organiseren. Hierbij hebben we aandacht voor ontmoeting, activeren, 

samen(zijn, werken, leven) en educatie. Vanuit een vertrouwen in jongeren, jongeren 

groeikansen geven door hen te stimuleren engagement op te nemen. 

We zijn op zoek naar een jeugdwerker die samen met de Raad van Bestuur en jongeren 

deze doelstelling wil waarmaken. 

Functie, werkduur en standplaats 

Als jeugdwerker zul je samen mét en ondersteunend werken voor de raad van bestuur en 

vrijwilligers van jeugdcentrum Den Eglantier. Je werkt volgens de doelstellingen van het 

jeugdcentrum aan een kwaliteitsvol aanbod voor de jongeren in Berchem. Je rapporteert aan 

de raad van bestuur van het jeugdcentrum. Als jeugdwerker ben je voortrekker van het 

werken aan een sterke vrijwilligersgroep. Je werkt 3 dagen per week (22u). Je werkplek is in 

het jeugdcentrum. 

Profiel  

• Je hebt een passie voor en ervaring in het organiseren van activiteiten, projecten en 
evenementen in samenspraak en samenwerking met tieners en jongeren. Participatie is voor 
jou een evidentie.  

• Je maakt vlot contact met jongeren, op een authentieke manier  

• Je bent de enige professionele jeugdwerker, je kan dus goed zelfstandig werken.  

• Je bent gedreven om jongeren te begeleiden, naar hen te luisteren en hen uit te dagen om 
nieuwe ervaringen op te doen en hun eigen talenten te leren kennen en ontwikkelen.  

• Je beschikt over de nodige administratieve vaardigheden om een project uit te schrijven, 
een goede registratie bij te houden, verslag houden  

• Je legt vlot contacten met externen en gelooft in samenwerken  

• Beschikt over een rijbewijs B 

 

Taken 

Inhoudelijk werken met de verschillende doelgroepen 

• Het opzetten van leuke ontmoetingsmomenten met jongeren 

• Samen met jongeren activiteiten opzetten voor de doelgroep 

Netwerken: 

• Met het bestaande jeugdwerk, lokale partners en externen 

Administratief/logistiek 

• Het inhoudelijk rapporteren over bereikte resultaten 

• Ondersteunend werken op zakelijk beheer 



 

• Het ondersteunend werken bij organisatie van activiteiten van jeugdcentrum Den 

Eglantier 

Communicatie 

• Externe het jeugdcentrum vertegenwoordig  

• Sociale media van het jeugdcentrum (mee)beheren 

 

Wij bieden 

• Een uitdagende job 

• Een contract van onbepaalde duur voor een halftijdse tewerkstelling 

• Een brute aanvangswedde volgens PC329.01 barema b1c 

• Extra voordelen: eindejaarspremie, fietsvergoeding en/of volledige tussenkomst 

openbaar vervoer voor woon-werkverkeer 

 

Procedure 

Stuur je motivatiebrief met CV tot en met 18 december 2022 naar sineray.karaca@gmail.com 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 2 januari 2023 in het jeugdcentrum zelf. 

 


