Formaat vzw werft een halftijdse tienerwerker
aan voor jeugdcentrum Den Eglantier
Standplaats Antwerpen
Formaat is de federatie van meer dan 400 jeugdhuizen in Vlaanderen. Formaat ondersteunt de
medewerkers van jeugdhuizen met vorming en opleiding, belangenbehartiging, informatie en vernieuwende
projecten omtrent ondernemerschap en cultuur. In de stad Antwerpen bieden we in drie innovatieve
jeugdhuizen een integraal aanbod aan voor kinderen en jongeren waarin, vanuit vrije tijd, gewerkt wordt aan
betere kansen op vlak van onderwijs, tewerkstelling en cultuurparticipatie.
Formaat startte op 1 januari 2013 de werking Antwerpen op. Dit is een eerstelijnswerking die staat voor
innovatie, het centraal stellen van jongeren, integraal jeugdbeleid,… De functie van tienerwerker is gelinkt
aan jeugdcentrum Den Eglantier, waar je deel uitmaakt van een team van twee beroepskrachten die
verantwoordelijk zijn voor de werking van het jeugdcentrum. Den Eglantier is een jeugdcentrum met een
zeer divers aanbod gaande van muziekconcerten tot zaalvoetbalinitiaties. Het aanbod wordt mee uitgedacht
en gerealiseerd door de vrijwilligers.
Formaat is een vooruitstrevende jeugdwerkorganisatie die de ontwikkelingskansen van zijn medewerkers
vooropstelt. Bij Formaat werven we aan op basis van competenties en relevante ervaring. Formaat wil graag
diversiteit in zijn personeelsbestand. Daarom moedigen we jonge mensen, ongeacht hun achtergrond,
afkomst of geloofsovertuiging, aan om te solliciteren

Functie
Als halftijds tiener- en jongerenwerker sta je in voor de uitwerking en de realisatie van een divers
activiteitenaanbod voor de tieners- en jongeren. Je stelt hierbij de jongeren centraal en laat hen actief
participeren in de realisatie van dit aanbod. Deze activiteiten gaan door op avonden, woensdagnamiddagen
en zaterdagen. We zoeken een medewerker die energie haalt uit het werken met tieners en jongeren en zich
flexibel opstelt en bijspringt waar nodig.

Profiel
-

Je bent geëngageerd om met een brede doelgroep van tieners en jongeren aan de slag te gaan in hun
eigen buurt.

-

Je hebt een enthousiaste en uitnodigende houding met zin om een wijk te doorgronden.

-

Je bent een zelfstandige teamspeler die gedreven is om talentgericht te werken.

-

Je bent dynamisch en creatief.

-

Je werkt maximaal 4 opeenvolgende dagen op avonden en zaterdag.

-

Je bent bereid om voortdurend bij te leren.

-

Je hebt een passie voor en kennis/inzicht in de leefwereld van jongeren in een stedelijke context.

-

Je kan talentgericht werken met grote groepen tieners en jongeren in de vrije tijd.

-

Je geeft leiding aan een activiteit en hebt kennis over verschillende spel- en werkvormen.

-

Kennis van conflicthantering is een pluspunt.

-

Je kan in team samenwerken op basis van een functionele taakverdeling: actief informatie uitwisselen,
zich houden aan afspraken, initiatief en verantwoordelijkheid nemen.

-

Je bent flexibel om over te kunnen schakelen op verschillende taken en kan je vlug aanpassen aan
wisselende situaties.

-

Je beschikt over een diploma van het secundair onderwijs met een pedagogische focus of kunt op basis
van attesten en ervaringen motiveren waarom jij de geschikte kandidaat bent voor deze functie .

-

Beschikken over een rijbewijs B is een pluspunt.
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Taken
-

Je bouwt in samenspraak met tieners en jongeren een gevarieerd aanbod uit.

-

Je bent een luisterend oor en een vertrouwenspersoon en organiseert actief inspraak en betrokkenheid .

-

Je ondersteunt een sterke vrijwilligersgroep die mee instaat voor de organisatie van de activiteiten.

-

Je begeleidt vrijwilligers en stagiairs die meewerken.

-

Je onderhoudt contacten met buurtbewoners en andere wijkactoren.

-

Je neemt deel aan de teamvergaderingen, plannings- en evaluatiedagen en diverse
overlegvergaderingen.

Wij bieden
-

Een uitdagende job in een groeiende organisatie en bloeiende sector;
een contract van onbepaalde duur voor 19u/week;
een bruto aanvangswedde van 939,05 euro per maand (bij 0 jaar anciënniteit, barema B2a, niveau hoger
secundair). Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen;
sector - voordelen van het sociaal-cultureel werk (paritair comité 329.01);
de
extra voordelen: 13 maand, fietsvergoeding en/of volledige tussenkomst openbaar vervoer voor woonwerkverkeer, 3 extra verlofdagen;
kansen tot verdere opleiding en specialisatie;
een snelle indiensttreding.

Procedure
Stuur je motivatiebrief en cv met referentie: For10, vóór 31 mei naar sollicitaties@formaat.be, t.a.v. Axel
Dingemans.
Het sollicitatiegesprek is gepland op 8 of 10 juni vanaf 13u.
Meer informatie: Axel Dingemans, directeur werking Antwerpen 03 226 40 83 of www.formaat.be
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