Vacature Pedagogische medewerker (m/v)
In het Roodebeekcentrum wonen een tal van organisaties en komen veel verschillende mensen over
de vloer, het zijn dan ook deze mensen die het centrum samen dragen en het uitbouwen tot een echt
jeugdcentrum.
Het Roodebeekcentrum biedt de kans tot ontwikkeling van een kritische ingesteldheid ten opzichte
van zichzelf, de anderen en de omgeving. Constante nieuwsgierigheid en een eigen mening
ontwikkelen is hierin noodzakelijk. Er is de gelegenheid om te experimenteren en zo het ongekende,
het nieuwe te ontdekken en te leren kennen. Er dient rekening gehouden te worden met zichzelf, de
anderen en de omgeving. Wanneer een jongere verantwoordelijkheid opneemt in het centrum
ontwikkelt hij bepaalde sociale vaardigheden. Zo krijgt hij de mogelijkheid zich te uiten, alleen of in
groep, beeldend, dramatisch, lachend of ruziënd, …. Door deze zoektocht zal de jongere een
meerwaarde ontwikkelen die in contrast staat met het commerciële. Hij ziet zo uiteindelijk het
verschil tussen kwaliteit en kwantiteit.

Jobomschrijving
Vrije tijd








Activiteiten voor 6 tot 15-jarigen organiseren en begeleiden tijdens vrije tijd
(woensdagnamiddag en weekend)
Opstarten van trajecten voor en door tieners
Kinderen en tieners kunnen motiveren en begeleiden
Methodieken en scandeerplatform creëren om kinderen/tieners maximale inspraak
te geven
Organiseren, coördineren en begeleiden van speelweken/speelpleinen tijdens de
vakanties
Ondersteunen en coachen van vrijwilligers/stagiaires
Opvolgen van vergaderingen binnen de sector van het jeugdwerk ( bv: Jeugdraad)

Taalproject TAaLENT





Uitwerken en begeleiden van Taalproject voor de lager- en secundaironderwijs
(Brussels Hoofdstedelijk Gewest) tijdens lestijden
Organiseren/plannen
Overleg met directie en leerkrachten
Opvolgen van vergaderingen binnen de sector van het onderwijs ( bv:
scholenoverleg)

Profiel











Master/Bachelorsdiploma (sociale- of artistieke opleiding)
Creatieve en experimentele geest
Ruimdenkende en positieve ingesteldheid
Inlevingsvermogen in de leefwereld van 6 tot 15-jarigen
Enthousiast en actief
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
Kunnen plannen en organiseren
Polyvalent en flexibel
Grote affiniteit met- en perfecte kennis van de Nederlandse taal
Zeer goede kennis van het Frans






Bereidt zijn om avonden en in het weekend te werken
Ondersteunen en coachen van vrijwilligers/stagiairs
Goede administratieve kennis (subsidie/projectaanvragen)
Goede kennis van word

Pluspunten
 Kennis van podiumkunsten (muziek, dans, drama)
 Kennis in bewegingstechnieken
 Kennis van beeldende en audiovisuele kunsten
 Ervaring in het buitengewoon onderwijs
 Woonachtig in Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de rand
 Bezit van rijbewijs B
 Gelieve in het bezit te zijn van een uittreksel van het strafregister model 2
Wij bieden






Verloning volgens barema PC 329 B1c
Contract van onbepaalde duur
Onmiddellijke indiensttreding
4/5 tewerkstelling
Sollicitatiegesprek op 11 september 2017

Info
Pascale Merckaert
02/770.64.48 of pascale.merckaert@vgc.be
Solliciteren voor 6 september 2017
Sollicitatiegesprek op 11 september 2017
Gelieve in het bezit te zijn van een uittreksel van het strafregister model 2
Per mail
pascale.merckaert@vgc.be
Per post
Roodebeekcentrum
Aanwerving jeugdwerker
Roodebeeksteenweg 270
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

