Formaat vzw werft een vormingswerker
beroepskrachten in jeugdhuizen aan (4/5
tewerkstelling, onbepaalde duur)
Standplaats Gent of Antwerpen
Formaat is de federatie van meer dan 400 jeugdhuizen in Vlaanderen. Formaat ondersteunt de
medewerkers van jeugdhuizen met vorming en opleiding, belangenverdediging, informatie en vernieuwende
projecten omtrent ondernemerschap en cultuur. In de stad Antwerpen bieden we in drie innovatieve
jeugdhuizen een integraal aanbod aan voor kinderen en jongeren waarin, vanuit vrije tijd, gewerkt wordt aan
betere kansen op vlak van onderwijs, tewerkstelling en cultuur.
Formaat is een vooruitstrevende jeugdwerkorganisatie die de ontwikkelingskansen van zijn medewerkers
vooropstelt. Bij Formaat werven we aan op basis van competenties en relevante ervaring. Formaat wil graag
diversiteit in het personeel. Daarom moedigen we jonge mensen, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging,
aan om te solliciteren. Bij Formaat werk je in een jong en enthousiast team van 50 medewerkers. 150
vrijwilligers bouwen mee aan beleid, projecten en/of zijn actief als trainer.

Functie
In deze functie heb je intensief contact met de beroepskrachten uit jeugdhuizen. Er zijn 90 jeugdhuizen
verspreid over Vlaanderen die één of meerdere beroepskrachten in dienst hebben. Je gaat op bezoek bij
deze jeugdhuizen om het verhaal van Formaat en de jeugdhuissector uit te dragen. Je hebt zicht op de
noden van beroepskrachten en vertaalt dit in een opleidingsaanbod dat hen motiveert en uitdaagt. Dat doe je
niet in je eentje. Samen met je collega’s in het team rol je een eigentijds en uitdagend aanbod uit. Binnen dit
team ben jij ook verantwoordelijk voor de opmaak en monitoring van de vormingsplanning. Een creatieve job
dus in een dynamisch en jong team!

Profiel
-

Je gelooft in de kracht van jeugdhuiswerk. Ervaring als beroepskracht in een jeugdhuis is een plus.
Je bent heel sociaal vaardig en legt gemakkelijk contact met jongeren.
Je bent goed in het coachen van (jonge) mensen.
Je werkt graag in team.
Je bent een zeer goede planner en organisator.
Je hebt ervaring met het geven van vormingen/opleidingen en wil verder groeien tot een uitstekende
vormingsbegeleider.
Je kan omgaan met de diversiteit die eigen is aan de huidige samenleving (en ziet dit als een kans)
Je bent flexibel (avond- en weekendwerk schrikt je niet af).

Taken
-

-

-

Je bouwt aan een sterke relatie tussen Formaat en de beroepskrachten in jeugdhuizen. Dit doe je door:
• Op pad te gaan in de Vlaamse jeugdhuizen en gesprekken te voeren met de beroepskrachten
die tewerkgesteld zijn in de jeugdhuizen.
• Inspirerende verhalen uit de jeugdhuispraktijk via onze communicatiekanalen en ons
ondersteuningsaanbod te verspreiden naar de brede jeugdhuissector.
• beroepskrachten in jeugdhuizen persoonlijk te motiveren om deel te nemen aan ons
vormingsaanbod.
Je ondersteunt beroepskrachten in het jeugdhuis om hun job optimaal te kunnen uitvoeren door:
• Beroepskrachten in jeugdhuizen ter plaatse te coachen en te begeleiden.
• Vormingsinitiatieven te organiseren voor deze beroepskrachten.
Je geeft zelf meerdaagse opleidingen voor beroepskrachten en ondersteunt andere vormingsbegeleiders.
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-

Je bent verantwoordelijk voor de opmaak en monitoring van een realistische planning van het
vormingsaanbod voor beroepskrachten. Die planning houdt rekening met de vooropgestelde resultaten en
is afgestemd op het overige aanbod van Formaat. Je belangrijkste opdrachten:
• Opmaken van de vormingskalender.
• Afstemming met administratieve en communicatieve processen.
• Monitoring van de vooropgestelde resultaten.

Wij bieden
-

Een uitdagende job in een groeiende organisatie en bloeiende sector.
Een contract van onbepaalde duur voor een deeltijdse tewerkstelling (4/5).
Een bruto aanvangswedde van 2 224,34 euro per maand (bij 0 jaar anciënniteit, barema B1c, niveau
bachelor). Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen.
Maaltijdcheques ter waarde van 5 euro.
Extra voordelen: 13e maand, fietsvergoeding en/of volledige tussenkomst openbaar vervoer voor woonwerkverkeer, extralegale verlofdagen.
Kansen tot verdere opleiding en specialisatie.

Procedure
Stuur je motivatiebrief mét CV vóór 2/08/2018 naar sollicitaties@formaat.be, t.a.v. Tom Dierckx. Het
sollicitatiegesprek is gepland op 8/08/2018. Meer informatie: Tom Dierckx, 03 226 40 83 of www.formaat.be.
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