Sterke jeugddienst zoekt straffe
Team-coördinator voor Habbekrats SintTruiden!
HABBEKRATS
Is een jongerenorganisatie die zich inzet voor een maatschappij waarin elk kind gelijke
kansen heeft.
Voor haar verdienste kreeg Habbekrats in 2018 de Belgische KINDERRECHTENPRIJS.
Habbekrats is een jonge, gezonde onderneming waarin meer dan 30 geëngageerde
mensen tewerkgesteld zijn in 10 verschillende steden in Vlaanderen.
Het is een door Vlaanderen en lokale overheden erkende Jeugddienst. Habbekrats
speelt snel en performant in op de behoeften en noden van kinderen en jongeren in
onze samenleving en zoekt daarvoor nieuw talent.
Specifiek zijn we op zoek naar een nieuwe team-coördinator voor de Overkopwerking in Sint-Truiden.

Team-coördinator M/V
Is zich bewust van de onwelzijnssituatie van een groot aantal kinderen en jongeren en wil
daarin verandering brengen door actief en authentiek met de doelgroep aan de slag te gaan.
Je werkt rechtstreeks met kinderen en jongeren vanaf 8 jaar, op de nulde en eerste zorglijn.
Je doet dit op een integrale en inclusieve manier.

JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN
Je werkt met kinderen van 8 tot 18 jaar
Je stuurt een team aan van 3 jonge en zeer gemotiveerde collega’s en
bewaakt de kwaliteit van de opdracht.
Je bouwt mee aan een netwerk van vrijwilligers die het team ondersteunen.
Je onderhoudt contacten met de lokale overheden.
Je vertegenwoordigt de organisatie naar externe partners toe.
Je animeert en begeleidt kinderen en jongeren en luistert naar hen in een heel
laagdrempelige en speelse setting.
Je doet aan belangenbehartiging van de doelgroep en bent sterk betrokken op hun
leefwereld.

PROFIEL

Je bent maatschappelijk geëngageerd en hebt interesse in de leefwereld van jongeren.
Je zet je in voor het welzijn van kinderen.
Je bent ruimdenkend.
Je bent een sportieve, creatieve teamspeler.
Je beschikt over coachende vaardigheden.
Je bent ondernemend en hebt organisatorisch talent.
Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.
Je beschikt over een relevant Bachelor- of Masterdiploma en/of ervaring.
Je hebt goede kennis van nieuwe media.
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en hebt bij voorkeur goede kennis van het Frans en
het Engels.
Je beschikt over een RIJBEWIJS B.

JOUW VOORDELEN
Habbekrats verloont volgens de barema’s van het Paritair Comite 329 (socioculturele
Sector) + relevante anciënniteit.
Je krijgt: Smartphone – Laptop – Hospitalisatieverzekering – Terugbetaling
woon-werkverkeer.
Je maakt gebruik van een vloot van minibussen voor het vervoer van de kinderen.
Je komt terecht in een stabiel, jong en dynamisch bedrijf en maakt deel uit van een
performant, sportief team met een grote vrijheid van handelen.
Je krijgt ownership in de werking van Habbekrats en wordt mede-eigenaar van het project
waarvoor je wordt aangesteld.

HOE SOLLICITEREN
Stuur zo snel mogelijk je kandidatuur (Motivatiebrief, CV met foto) naar vzw
Habbekrats
Dhr. Chris Van Lysebetten
Edward Anseeleplein 3, 9000 Gent
Via vacature@habbekrats.be
De betere kandidaten worden uitgenodigd.

MEER WETEN OVER HABBEKRATS
Luister hier naar Thomas & Keyentha
Ontdek ons op Sociale Media
#Habbekrats
www.habbekrats.be
Facebook: dehabbekratshelden
Instagram: habbekrats_on_tour
Verdiep je in de lectuur
Lees ons Beleidsplan 2022 - 2025 - Voluit voor Veerkracht
Zoek inspiratie in het boek ‘Elk Kind is een Held’ van Chris Van Lysebetten
(Uitgeverij Lannoo Campus)

Bezoek één van de Trefpunten.

