
 

VACATURE VACATURE VACATURE VACATURE JEUGDJEUGDJEUGDJEUGDMEDEWERKERMEDEWERKERMEDEWERKERMEDEWERKER        

 

Doof & Jong Vlaanderen vzw zoekt een gemotiveerde allround jeugdmedeweker met praktische en 

administratieve skills om ons team te versterken.  

Doof & Jong vzw is een jeugdwerkorganisatie dat activiteiten en kampen organiseert voor dove 

kinderen en jongeren, en samenwerkingsprojecten opzet met diverse partners om het welzijn van de 

dove kinderen en jongeren te bevorderen. Onze drie hoofdtaken: 

- NetwerkenNetwerkenNetwerkenNetwerken: verder netwerken met scholen en organisaties: 

o informatie uitwisselen + promotie van onze activiteiten 

o organiseren van activiteiten op verplaatsing: meewerken aan 

trefdagen/ontmoetingsdagen van ondersteunersteams en scholen 

- VormingVormingVormingVorming: aanbieden van workshops voor bestuurders en vrijwilligers van de kinder- en 

jeugdclubs 

- ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    aanbiedenaanbiedenaanbiedenaanbieden: 

o nieuw aanbod: het creëren van een laagdrempelig aanbod vrijetijdsactiviteiten voor 

dove kinderen en jongeren die zijn geïntegreerd in het gewoon onderwijs 

o verder ondersteunen van activiteiten van kinder- en jeugdclubs 

Jobomschrijving:Jobomschrijving:Jobomschrijving:Jobomschrijving:    

Je bent medewerker van Doof & Jong vzw. In samenwerking met je collega’s en het bestuur zal je op 

basis van het beleidsplan en de aanbevelingen van het bestuur werken. Je zult interageren met 

partners in het jeugdwerk en in de Vlaamse dovengemeenschap, alsook met belangrijke actoren in de 

omgeving van het doof kind zoals ouders, scholen en begeleidingsdiensten. Je denkt en werkt mee aan 

de versterking, de uitbouw en de inhoudelijke verrijking van het jeugdwerk in de Vlaamse 

dovengemeenschap. Je houdt mogelijke opportuniteiten voor nieuwe projectsubsidies in het oog, en 

dient in samenwerking met je collega’s projectaanvragen in. Daarnaast sta je ook in voor het 

onderhoud van contacten met netwerkrelaties en sta je in voor de organisatie van activiteiten, 

kampen, vormingen en workshops voor kinderen en jongeren.  

Profiel:Profiel:Profiel:Profiel:    

- Kennis en inzicht: 

o Je kent de sociaal-culturele visie van de dovengemeenschap 

o Je bent vertrouwd met het verenigingsleven voor Vlaamse dove kinderen en jongeren 

o Je hebt een link met de dovengemeenschap 

o Je hebt een goede kennis van de Vlaamse Gebarentaal 

o Je hebt een goede kennis van het Nederlands 

o Je kan vlot overweg met Microsoft Office 

 

- Vaardigheden en engagement: 

o Je bent stressbestendig en beschikt over probleemoplossend vermogen 

o Je hebt zin voor initiatief, bent dynamisch en enthousiast 
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o Je kan zelfstandig werken, plannen en opvolgen 

o Je bent sociaal aangelegd 

o Je staat open voor feedback 

o Je kan de sociaal-culturele visie omzetten in de praktijk 

o Je draagt een positief beeld van dove gebarentaligen over 

o Je kan doelgericht informatie opzoeken / verzamelen / verwerken over bepaalde 

thema’s 

o Je durft het gesprek aangaan en onderhandelen 

o Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk 

o Het beschikken over een rijbewijs B en een auto is een pluspunt 

o Je bent beschikbaar vanaf augustus 2021 

 

 

- Ervaring: 

o Ervaring met het werken met kinderen en jongeren is een pluspunt 

o Ervaring in de Vlaamse dovengemeenschap is een pluspunt 

o Ervaring in de didactiek / vorming geven is een pluspunt 

 

Wij bieden:Wij bieden:Wij bieden:Wij bieden:    

- Een deeltijds contract, de concrete invulling van periode en aantal uren valt te bespreken. 

- Flexibele werkuren  

- Verloning volgens het loonbarema van paritair comité 329.01 volgens uw opleidingsniveau 

- Tewerkstelling in Gent (Zwijnaarde), in een geëngageerde, gebarentalige omgeving. 

- Startdatum: week van 2 augustus 2021 

SelectieprocedureSelectieprocedureSelectieprocedureSelectieprocedure::::    
Interesse? Stuur je sollicitatiebriefsollicitatiebriefsollicitatiebriefsollicitatiebrief (of video) met CVCVCVCV uiterlijk vvvvrrrriiiijjjjdagavonddagavonddagavonddagavond    11118888    jjjjuuuunnnniiii    2222000022221111 via e-mail naar 

elisa.kindelisa.kindelisa.kindelisa.kind@doofjong@doofjong@doofjong@doofjong.be.be.be.be.  

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op vvvvrrrriiiijjjjddddaaaagggg    2222    jjjjuuuulllliiii    2222000022221111. U dient zich op deze datum vrij te kunnen 

maken. Vragen? Mail naar elisa.kind@doofjong.beelisa.kind@doofjong.beelisa.kind@doofjong.beelisa.kind@doofjong.be. 

    


