Vacature medewerker gevluchte
jongeren (m/v/x)

Wil jij onze nieuwe collega worden? Bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet je je mee in voor
asielzoekers en vluchtelingen.
JOBOMSCHRIJVING

We brengen jongeren die zelf of met hun ouders naar België zijn gevlucht, bij elkaar om te luisteren naar
hun verhaal en van hen te horen hoe vluchtelingenjongeren beter kunnen onthaald of beschermd worden
in de toekomst. Hun ervaringen willen we delen met jeugdwerkers en beleidsmakers in een traject dat
gedurende 3 jaar ondersteund wordt door Cera en de Vlaamse overheid. De focus ligt op jongeren (16 tot
32 jaar).
TAKEN

•
•
•
•
•
•
•
•

Je brengt een groep jongeren samen die als asielaanvrager of vluchteling in België leven.
Je gaat met hen op zoek naar wat het betekent om asielaanvrager of een kind van
vluchtelingen te zijn.
Je werkt met de jongeren aan beleidsaanbevelingen en activiteiten voor een betere
omkadering.
Je werkt samen met collega’s creatieve acties uit om de maatschappij en politiek te
beïnvloeden.
Je zet partnerschappen op met organisaties die op het terrein werken en veel jongeren
bereiken.
Je mobiliseert mee leden, vrijwilligers, collega’s en de ruimere achterban voor acties,
evenementen en campagnes.
Je organiseert een droomdag of momenten voor een grotere groep vluchtelingenkinderen.
Je werkt een creatieve boodschap uit met de jongeren en werkt samen
communicatiestrategie uit.

PROFIEL

•
•
•

Je kan een groep jongeren animeren en coachen. Bij voorkeur heb je ervaring in het werken
met jongeren uit andere culturen.
Je zoekt mee naar nieuwe methodieken die de participatie van de jongeren bevorderen en
kan concrete projecten en activiteiten mee ontwikkelen.
Je hebt de nodige psychologische vaardigheden om persoonlijke verhalen in die groep op een
voor de jongeren veilige manier een plek te geven, en te kanaliseren naar een
gemeenschappelijk resultaat
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•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent vertrouwd met jeugdwerk, in het bijzonder werkingen waar kinderen actief zijn
Je kan goed samenwerken. Ervaring in het werken met vrijwilligers is een pluspunt.
Je bent creatief en kan mensen aanzetten tot actie.
Je bent goed in plannen en organiseren en je hebt ervaring met projectwerking.
Je hebt een vlotte pen.
Je spreekt en schrijft goed Nederlands en communiceert gemakkelijk in Frans en Engels.
Je hebt voeling met de ngo-sector of met vluchtelingen.
Je bent bereid tot occasioneel weekend-werk.

WIJ BIEDEN
•
•
•
•
•
•
•

Een halftijdse job
Een contract van onbepaalde duur voor een project van 2,5 jaar.
een werkplek in Brussel, vlakbij het Noordstation
een job in een organisatie van ongeveer 25- mensen
volledige terugbetaling van treinabonnement (woon-werkverkeer)
eindejaarspremie en 10 extra vakantiedagen (pro rata)
Glijdende werkuren (start werkdag tussen 6u30 en 10u, einde tussen 15u en 20u)

SOLLICITEREN
Stuur je cv en motivatiebrief vóór 1 mei om 10u00 aan Rein Antonissen, directeur, via het
sollicitatieformulier, vermeld medewerker gevluchte jongeren. Voor bijkomende vragen kan je
tussen 23 april 2019 en 1 mei 2019 terecht pascal@vluchtelingenwerk.be
PROCEDURE
Deze selectieprocedure bestaat uit een test en een gesprek. Heb je een beperking? Laat het ons
dan weten. Indien mogelijk passen we onze selectieprocedure aan.
WAT IS VLUCHTELINGENWERK?
Vluchtelingenwerk is een ngo die zich inzet voor asielzoekers en vluchtelingen in ons land. We
doen dit samen met 50 lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. We zetten druk op
het beleid en sensibiliseren het ruime publiek. We werken aan integratie van vluchtelingen en
ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat. Bovendien coördineert
Vluchtelingenwerk een eigen opvangnetwerk. WWW.VLUCHTELINGENWERK.BE
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine,
geaardheid of handicap. Vluchtelingenwerk wil graag dat het personeel een afspiegeling is van
onze maatschappij. We werken daarom aan een uitgebalanceerd diversiteitsbeleid. Wij moedigen
in het bijzonder vluchtelingen en asielzoekers, aan om te solliciteren.
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