
Habbekrats zoekt inhoudelijk coördinator die
een straffe jeugddienst verder wil uitbouwe.

HABBEKRATS

Habbekrats is een professionele dienst die investeert in de rechten en mogelijkheden van
elk kind. De dienst bereikt meer dan 3000 kinderen en jongeren over heel het land vanuit 15
warme en veelzijdige huizen met een geïntegreerd aanbod van vrije tijd, vorming en
hulpverlening. Centraal doorheen heel het aanbod is een sfeer van vriendschap, warmte en
respect. De waardemeter van elke actie zijn de Kinderrechten.

Habbekrats is een volledige autonome en onafhankelijke jeugddienst. Gesteund door de
overheid en krachtige privé partners. Habbekrats is erkend door het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap en geniet de Hoge Bescherming van H.M. Koningin Paola.
Voor haar verdienste kreeg Habbekrats in 2018 de Belgische Kinderrechtenprijs.

INHOUDELIJK COÖRDINATOR M/V
De inhoudelijk coördinator erkent zich in de visie en missie van Habbekrats en wil er
structureel aan bijdragen. Hij/zij wordt onderdeel van het dagelijks bestuur van een
groeiende en dynamische organisatie.

JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN
Je werkt in vertrouwen samen met alle stakeholders die Habbekrats vormgeven: de kinderen
en jongeren, het team, publieke en private partners,... .
Je verfijnt de methodiek van Habbekrats en zorgt voor diens landelijke implementering.
Je draagt bij aan een goed en evenwichtig personeelsbeheer
Je bent verantwoordelijk voor een breed en veelzijdig pakket van projecten die resulteren in
een sterk geïntegreerd aanbod van vrije tijd, vorming en hulpverlening voor kinderen.
Je doet aan belangenbehartiging van de doelgroep.
Je volgt dossiers op bij publieke en private partners en start er ook nieuwe op.
Je neemt deel en draagt bij aan de bestuursvergaderingen en Algemene Vergadering.



PROFIEL
● Je wil werk doen met een grote maatschappelijke impact
● Je hebt interesse in de leefwereld van kinderen en jongeren
● Je hebt een sterk analytisch denkvermogen
● Je bent ondernemend en hebt organisatorisch talent
● Je bent dynamisch, stressbestendig en flexibel
● Je bent positief ingesteld en communicatief sterk
● Je bent ruimdenkend
● Je bent een sportieve en creatieve teamspeler.
● Je combineert een relevante masteropleiding met 3 jaar relevante ervaring.
● 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 329.01 (socioculturele
Sector) + relevante anciënniteit.

Je krijgt: Smartphone – Laptop – Hospitalisatieverzekering – Terugbetaling
woon-werkverkeer.

Je komt terecht in een stabiel, jong en dynamisch bedrijf en maakt deel uit van een
performant team met een grote vrijheid van handelen.

Je krijgt ownership over Habbekrats en al haar deelprojecten.

HOE SOLLICITEREN
Stuur zo snel mogelijk je kandidatuur (Motivatiebrief, CV met foto)
naar vzw Habbekrats
Dhr. Chris Van Lysebetten
Edward Anseeleplein 3, 9000 Gent
of 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.

mailto:vacature@habbekrats.be
https://www.youtube.com/watch?v=Xhj3V6ffrcE
http://www.habbekrats.be
https://nl-nl.facebook.com/dehabbekratshelden
http://www.instagram.com/Habbekrats_on_tour
http://habbekrats.assist.be/docs/Voluit%20voor%20Veerkracht%20-%20Habbekrats%203.0%20-%202022%20-%202025.pdf
http://habbekrats.be/meedoen.php

