VACATURE
Projectleider talentontwikkeling bij kinderen en tieners (deeltijds)
De Brede School SPW is een netwerk van meer dan 30 schoolse en niet-schoolse partnerorganisaties
die samen een brede leer-, leef- en speelomgeving vormen met als doel maximale
ontwikkelingskansen voor kinderen te creëren.
Wij zijn op zoek naar een Projectleider die een project op poten zet waarbij kinderen en tieners
nieuwe interesses, passies en talenten ontdekken en waarbij ze groeien in zelfvertrouwen, inzicht in
zichzelf en de andere.
Wat bieden we aan?
-

Vergoeding woon-werkverkeer en projectvergoeding
Een diverse omgeving waar je veel kan bijleren en ervaring kan opdoen
Een breed netwerk waar je contacten opbouwt met professionals uit verschillende sectoren
Autonomie om projecten te bedenken en uit te werken met de nodige ondersteuning en
begeleiding
De kans om bij te dragen aan de ontwikkeling van Brusselse kinderen en tieners
De kans om je eigen interesses en talenten te ontdekken en te gebruiken

Wat verwachten we?
-

Je kan je vinden in de visie van de Brede School SPW
Je kan goed omgaan met kinderen en tieners
Je kan zelfstandig en in teamverband werken
Je bent sociaal, diplomatisch, creatief en kan goed organiseren
Je hebt kennis van of ervaring met talentontwikkeling bij kinderen en/of je vindt het boeiend
om jezelf hierin te verdiepen
Je staat open voor de Brusselse context
Je hebt een goede kennis van het Nederlands. Kennis van een andere taal is een meerwaarde
(Frans, Engels, Arabisch, Duits, Italiaans…)
Je geniet van een opleiding verbonden aan de onderwijs-, socio-culturele of jeugdsector of
hebt ervaring binnen één van deze sectoren (gewenst, niet verplicht)
Je kan je minstens 2 maanden beschikbaar maken op woensdagen

Sollicitanten sturen samen met hun CV een digitaal kopie van hun uittreksel uit het strafregister
modelart. 596.2 Sv (gevraagd bij het uitoefenen van activiteiten die onder opvoeding, psychomedisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding
van minderjarigen vallen).
Geïnteresseerd? Stuur je CV samen met een korte motivatie en een kopie van het uittreksel van het
strafregister modelart. 596.2 SV naar bredeschool@woluwe1150.irisnet.be.
Meer info te verkrijgen via telefonisch contact 02 773 07 65, M 0498 588 020 of mail
bredeschool@woluwe1150.irisnet.be.
Brede School SPW is een dienst van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe en wordt mede gesubsidieerd door de VGC en het
Stedenfonds.

