VACATURE
Freelance
Vormingsbegeleider
M/V/X
Contract bepaalde duur
ZIN IN EEN MAATSCHAPPELIJK RELEVANTE JOB BIJ EEN JONGE, DYNAMISCHE ORGANISATIE IN EEN TOCH
WEL UNIEKE SECTOR? ZIN IN EEN DIVERS TAKENPAKKET VOL KANSEN OM TE GROEIEN?
Pimento is sinds januari 2018 de nieuwe naam van Jong & Van Zin. We versterken iedereen die met groepen
(jonge) mensen werkt om hete hangijzers en pittige thema’s op een positieve manier aan te pakken. Onze
specialiteit: relaties en seksualiteit, pesten & weerbaarheid, teambuilding, identiteitsontwikkeling en
jongerenparticipatie. Pimento ontwikkelt hierover educatief materiaal (publicaties, spelen, werkvormen, …),
geeft vorming en workshops en begeleidt organisaties. We werken voornamelijk voor de sectoren onderwijs,
jeugdwerk en welzijn.
Pimento maakt deel uit van de Groep Chiro, samen met Chirojeugd Vlaanderen (jeugdbeweging), De Banier
(winkels) en de Chirohuizen (jeugdverblijfcentra).
Meer info lees je via pimento.be.

Wat doe je als freelance vormingsbegeleider?
Je begeleidt vormingen en vormings- en beleidstrajecten voor kinderen, jongeren en hun begeleiders,
verspreid over heel Vlaanderen.
Deze vormingen duren een halve dag tot meerdere dagen, zowel door de week als in het weekend als ’s avonds.

Wie zoeken we?
•
•
•
•

Je hebt voeling met onze thema’s.
Je bent vertrouwd met de methodes en werkvormen die in het jeugdwerk worden gebruikt.
Je kan vlot ervaringsgericht en procesmatig vorming begeleiden.
Je hebt affiniteit met zowel het geven van korte workshops, meerdaagse vormingen als het begeleiden
van langdurige trajecten.
Je hebt affiniteit met de sectoren onderwijs, jeugdwerk en welzijnswerk.
Je kan Pimento vertegenwoordigen bij (potentiële) klanten.
Je gedijt goed in een zeer flexibele organisatiecultuur waar je zowel zelfstandig als in team moet kunnen
werken.
Je bent klantgericht.

•
•
•
•

Je kan je vereenzelvigen met onderstaande attitudes waar we bij Pimento veel waarde aan hechten:
•
•
•
•
•
•

Loyaal, discreet en betrouwbaar zijn
Teamgericht werken
Flexibel zijn
Inzet en initiatief tonen
Resultaatsgericht werken
Besluitvaardigheid

Kipdorp 30 2000 Antwerpen t +32 3 336 99 99 info@pimento.be

pimento.be

Wat bieden we je?
•
•
•
•
•

Contracten van bepaalde duur
Verloning binnen PC 329, volgens barema B2b
Een maatschappelijk relevante job bij een jonge, dynamische organisatie
Een uitgebreide én veelzijdige opleiding en continue vorming
De kans om je te ontplooien op verschillende domeinen en de vrijheid om je eigen talenten te ontdekken
en ontwikkelen

Ons hoofdkantoor is gevestigd op Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.

Ben jij degene die we zoeken?
Super! Mail dan je cv en motivatie naar info@pimento.be, ten laatste op zondag 27 mei 2018.
Op basis hiervan maken we een eerste selectie. Ben je geselecteerd? Dan word je uitgenodigd op onze
infoavond op woensdag 6 juni 2018 tussen 19.00 uur en 21.00 uur. De tweede sollicitatieronde bestaat uit een
praktische proef die in het kantoor in Antwerpen zal plaatsvinden. In de derde sollicitatieronde maak je thuis
een schriftelijke proef op woensdag 13 juni tussen 20.00 uur en 21.30 uur. De vierde, laatste ronde bestaat uit
een gesprek met enkele van onze medewerkers. Deze gesprekken zullen plaatsvinden tussen maandag 25
juni en woensdag 27 juni tijdens de kantooruren.

Heb je nog vragen? Neem contact op met Kim Van Leuven via kim.vanleuven@pimento.be of 03 336 99 99.

Trouwens, iedereen is welkom om te solliciteren bij Pimento; ongeacht origine, diploma, leeftijd of beperking,
... Aandacht voor gelijke kansen is een belangrijke pijler binnen de werking van onze organisatie.
Je cv en brief of mail worden mogelijk vijf jaar bijgehouden door de personeelsdienst in functie van een
werfreserve. De selectiecommissie krijgt inzage voor de duur van de aanwervingsprocedure. Daarna hebben
enkel de personeelsdienst, betrokken diensthoofden en directie nog toegang.

pimento.be

