Vacature
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw*
zoekt een nieuwe

STAFMEDEWERKER
‘Ploegcoach Oost-Vlaanderen’
Voltijds
Startdatum asap (overeen te komen)
Solliciteren kan tot en met 31 december 2018

Voor de ondersteuning en coaching van de vrijwilligersploeg van Oost-Vlaanderen zijn we op zoek
naar een nieuwe voltijdse stafmedewerker.
Taken
De vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter onze organisatie. Het is jouw taak om hen intensief te
coachen en te ondersteunen. Je ontwikkelt m.a.w. een sterk vrijwilligersbeleid en voert dat ook uit.
Concreet ben je vooral bezig met werving, dagelijkse coaching, praktische en administratieve
ondersteuning, inhoudelijke aansturing, taakverdeling, opvolging van vergaderingen en thematische
werkgroepen, loopbaanbegeleiding van vrijwilligers, managen van projecten … De vrijwilligersgroep is
een groep vol diverse talenten en het is jouw taak om elk talent optimaal in te zetten en verder te
ontwikkelen.
De vrijwilligers zijn voortdurend bezig met een breed gamma aan speelplein- en vormingsinhoud, ook
van jou verwachten we dus een sterke basis op het vlak van jeugdwerk en vrijwilligersbeleid.
Je werkt nauw samen met het regionaal bestuur, je regiocollega (lokaal ondersteuner) en het team van
ploegcoaches. Je neemt ook deel aan de centrale werking van de VDS.
Profiel
We zijn op zoek naar een gedreven jeugdwerker die de vrijwilligerswerking in Oost-Vlaanderen verder
kan uitbouwen.
 Je beschikt minstens over een diploma hoger onderwijs (in een sociaal- of menswetenschappelijke
richting) of je bent gelijkwaardig door ervaring.
 Als je reeds een eerste werkervaring (1-2 jaar) opgebouwd hebt, is dit een pluspunt.
 Je hebt ervaring in het speelpleinwerk of het ruimere jeugdwerk. Ervaring in het geven van vorming
is een pluspunt.
 Je kan een groep vrijwilligers op sleeptouw nemen, door jouw natuurlijke leiderschap en
aanstekelijke drive. Als je reeds ervaring hebt in het coachen van vrijwilligers, is dit een pluspunt.
 Je bent ambitieus en wordt gekenmerkt door je energie en creativiteit.
 Avond- en weekendwerk zijn voor jou geen probleem.
 De kerncompetenties die we in een goede ploegcoach zien: je bent sterk in delegeren, leiding
geven, samenwerken en communiceren. Bovendien heb je een groot inlevingsvermogen en
voldoende zelfvertrouwen, ben je integer en zet je sterk in op zelfontwikkeling.
 In het bezit zijn van een wagen en rijbewijs B is een pluspunt.

Aanbod
 Deze aanwerving is voltijds en van onbepaalde duur.
 We richten ons op de loonvoorwaarden van PC329, barema B1c. Relevante anciënniteit kan in
rekening gebracht worden.
 Je uitvalsbasis is ons secretariaat in Gent.
 Het uurrooster is variabel, regelmatig avond- en weekendwerk zijn inherent aan de job.
 Overwerk kan je compenseren.
 Je krijgt permanent een laptop ter beschikking.
 Je krijgt permanent een gsm ter beschikking, de kosten voor het telefoonverkeer worden gedragen
door de organisatie.
 Je krijgt een hospitalisatieverzekering.
 Voor woon-werkverkeer met de wagen krijg je een vergoeding, met het openbaar vervoer worden de
kosten integraal terugbetaald.
 Voor dienstverplaatsingen worden je gereden kilometers vergoed.
 Je kan rekenen op een periode van kennismaking, interne opleiding en coaching.
Interesse?
Stel je kandidaat door je cv en motivatiebrief ten laatste op 31 december 2018 te bezorgen aan
marjolein@speelplein.net (VDS vzw, Lange Ridderstraat 22, 2800 Mechelen).
Je kan op dat mailadres ook terecht met al je vragen.
De selectieprocedure bestaat in eerste instantie uit een beoordeling van cv en motivatiebrief. De
geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Het selectiegesprek gaat door
tijdens de avond van 14 januari. Blokkeer alvast je agenda!

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw maakt werk van diversiteit in zijn (personeels)beleid. We maken dus geen
onderscheid naar afkomst, levensbeschouwing en culturele achtergrond. Wanneer je in aanmerking komt voor één
van de ACTIVA-tewerkstellingsmaatregelen of voor een Individuele BeroepsOpleiding, dan houden we daar
expliciet rekening mee. Wil je weten of je in aanmerking komt? Raadpleeg je plaatselijk VDAB- of RVA-kantoor.

*De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw is een landelijk georganiseerde jeugddienst, erkend en
gesubsidieerd door de Afdeling Jeugd van de Vlaamse Gemeenschap. Onze dienstverlening aan de
570 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel bestaat uit advies, begeleiding, vorming en
belangenbehartiging.
De VDS heeft zijn hoofdzetel in Mechelen, met secretariaten in Gent en Hasselt. 25
stafmedewerkers en 360 vrijwilligers staan in voor alle mogelijke vormen van dienstverlening aan
speelpleinen over heel Vlaanderen en Brussel.

