
 

 

VACATURE PROJECTMEDEWERKER voltijds/halftijds 
Doof & Jong Vlaanderen vzw zal van 2020-2024 een structurele subsidie ontvangen voor bovenlokaal 
jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen van de Vlaamse Overheid en is in het kader van deze subsidie 
op zoek naar een projectmedewerker.  

 

Doof & Jong vzw wil met behulp van de structurele subsidie het jeugdwerk in de Vlaamse 
Dovengemeenschap versterken en uitbreiden. Het project loopt vanaf januari 2020, en zal tot 2024 
worden verdergezet. Doof & Jong zal inzetten op de volgende zaken: 

- Netwerken: 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 
- Vorming: aanbieden van workshops voor bestuurders en vrijwilligers van de kinder- en 

jeugdclubs 
- Activiteiten: 

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: 
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 
voor het inzetten op de versterking, de uitbouw en de inhoudelijke verrijking van het jeugdwerk in de 
Vlaamse Dovengemeenschap. 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: 
- 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 goede kennis van de Vlaamse Gebarentaal 
o Je hebt 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 
o Je kan zelfstandig werken, plannen en opvolgen 
o Je bent sociaal aangelegd 
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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 

 
- 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 
o Je bent direct beschikbaar 

 

Wij bieden: 
- Een halftijds (20u) of voltijds contract (40u), concrete invulling van periode en aantal uren te 

bespreken. 
- Verloning volgens het loonbarema van paritair comité 329.01 niveau A2. 
- Tewerkstelling in Gent (Zwijnaarde), in een geëngageerde, gebarentalige omgeving. 

Selectieprocedure: 
Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met CV uiterlijk woensdagavond 12 februari 2020 via e-mail naar 
elisa.kind@doofjong.be.  

Sollicitatiegesprekken vinden plaats tijdens de week van 17 februari 2020. Vragen? Mail naar 
elisa.kind@doofjong.be. 
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