
VACATURE PROJECTMEDEWERKER ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS WVL 

Tijdelijke tewerkstelling van 1/3/2020 tot 31/3/2021 

 

Over het project 

Met dit project wil de VDS, in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, een 

vijftiental jongeren die recent in het land verblijven, volop laten ervaren wat 

speelpleinwerk is. We nemen ze mee in een traject tot ‘animator in het jeugdwerk’ en 

ondersteunen daarbij de speelpleinen die een stageplaats voorzien. De inzichten, 

resultaten en tips die de VDS uit dit project haalt, worden gedeeld met alle speelpleinen. 

Lees hier de volledige projectomschrijving. 

Jouw taken 

 Anderstalige nieuwkomers werven en overtuigen om de animatorcursus te volgen. 

Dit gebeurt in samenwerking met organisaties die anderstalige nieuwkomers reeds 

begeleiden/ondersteunen. 

 Een kennismakingsmoment organiseren waarbij de jongeren kennis kunnen maken 

met elkaar en met het jeugdwerk 

 Een cursus ‘animator in het jeugdwerk’ organiseren en mee begeleiden 

 De deelnemers helpen in hun zoektocht naar een stageplaats 

 Speelpleinwerkingen begeleiden en ondersteunen met informatie, advies en 

vorming rond  het werken met anderstalige nieuwkomers in de animatorenploeg 

 De geleerde lessen uit dit project verankeren binnen onze organisatie via uitwerken 

van een draaiboek, opzetten van een studiedag, verzamelen van (beeld)materiaal… 

 

Jouw profiel 

 

 Je hebt ervaring in het jeugdwerk, liefst speelpleinwerk. 

 Je bezit een attest van hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk  of je hebt al 

minstens 3 animatorcursussen begeleid 

 Je hebt ervaring met het geven van vorming aan jongeren 

 Je hebt voeling met de doelgroep kwetsbare jongeren 

 Je hebt een aanleg voor samenwerken: je overlegt en maakt afspraken om tot een 

gezamenlijk resultaat te komen, je leeft afspraken na, zoekt mee naar oplossingen 

bij conflicten, gaat respectvol om met anderen en toont waardering voor ieders 

eigenheid.  

 Je stelt je bovendien positief op, brengt energie in de groep en stelt het 

gezamenlijk belang boven het eigenbelang.  

 Je bent sterk in plannen en organiseren 

 Je kan je flexibel opstellen. Het project kent piekperiodes waarbij je intensiever 

aan de slag zal zijn (bv tijdens de cursus). Deze kan je compenseren tijdens 

rustigere dalmomenten. 

 Ervaringen, talenten en competenties zijn voor ons belangrijker dan een bepaald 

diploma. 

Aanbod  

https://www.speelplein.net/Download/vds-project_anderstalige_nieuwkomers_wvl-2020-2021.docx


 4/10e contract (15,4u/week) lopende tot en met 31/03/2021.  

 Loonvoorwaarden van PC329, barema B1c.  

 Uitvalsbasis: kantoor Gent 

 Flexibel uurrooster dat je deels zelf kan beheren.  

 Avond- en weekendwerk is deel van de job. 

 Overwerk kan je compenseren. 

 Je krijgt een laptop ter beschikking.  

 We dragen je telefoonkosten. 

 Vergoeding voor woon-werkverkeer met de wagen en fiets.  

 Volledige terugbetaling kosten openbaar vervoer 

 

Je kan deze job zelf vorm geven, met ondersteuning van: 

 Expert inclusie Pieter voor inhoudelijke aansturing 

 West-Vlaams Lokaal ondersteuner Daisy en West-Vlaams ploegondersteuner 

Jonathan voor dagelijkse samenwerking 

 

Procedure 

 Mail motivatie en cv voor 20/1/2020 naar pieter@speelplein.net 

 Als je geselecteerd wordt, nodigen we je uit op een finaal selectiegesprek op 

maandag 27 januari na 17u in Gent. Blokkeer dit alvast in je agenda. 

mailto:pieter@speelplein.net

