Zoekt een

OVERKOP-MEDEWERKER
TIENEN

JIJ
Je beweegt je graag en vlot in de leefwereld van jongeren
Je kan samen met jongeren nadenken om de werking vorm te geven. Je kan daarbij eigen voorkeuren
en wat volgens jou nodig is in vraag laten stellen
Je staat open om nieuwe methodieken te verkennen, gericht op verbinding met de jongeren
Je wil mee het contact met de buurt uitbouwen en
op allerhande wijzen vorm geven

Je bent een teamspeler & staat open voor feedback
Je bent thuis in het gebruik van sociale media
Je neemt initiatief en kan vlot zelfstandig aan de
slag, houdt vast en brengt taken en opdrachten tot
een goed einde

DE JOB
Als OverKop-medewerker ben je actief in uiteenlopende interessevelden. Het OverKop-kompas
toont volgende basispijlers: ontmoeting, hulpverlening, netwerk, ateliers.
Je houdt het huis open, je gaat op een spontane
manier in ontmoeting met de jongeren.
Je organiseert ateliers en activiteiten, groei– en
ontspanningsgericht, al dan niet samen met jongeren.
Je werkt zowel outreachend als in huis

Je voert gesprekken met jongeren, individueel en
in groep.
Je begeleidt jongeren naar de juiste instanties om
verder geholpen te worden met hun vragen.
Je werkt mee aan de uitbouw van een actief netwerk in Tienen.
Je neemt tweewekelijks deel aan de Raad waar er
samen met jongeren en vrijwilligers keuzes gemaakt worden over de werking.

Zoekt een

OVERKOP-MEDEWERKER
TIENEN

VEREISTEN
Je hebt een opleiding in een menswetenschappelijke richting. We willen ook andere diploma’s, invalshoeken
en ervaring bekijken die een toegevoegde waarde kunnen betekenen voor het werk en de organisatie.
Je hebt ervaring in de jeugdzorg
Je bent een initiatiefnemer & kan vlot zelfstandig aan de slag
Je hebt een rijbewijs
Je bent bereid tot avond- en weekendwerk

WIJ BIEDEN
Een fijne job in een dynamisch groeiende werking
Verloning volgens diploma (loonbarema’s PC 319.01) met overname relevante anciënniteit, we volgen daarin
het advies van agentschap Opgroeien.
Een deeltijds contract (50%) voor bepaalde duur: 01/02/2022 – 30/06/2022

SOLLICITATIEPROCEDURE
We kijken je kandidatuur met CV en motivatiebrief tegemoet, uiterlijk op 15/01/2022.
Wil deze zenden naar komenwerken@wissel.be.
OverKop wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd obv
hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof, geaardheid of handicap.
Voor verdere inlichtingen met betrekking tot deze vacature kan je contact opnemen met Annelies Peeters,
Coördinator OverKop Tienen: 0493/406759 - annelies.peeters@overkoptienen.be

