Vacature projectmedewerker jongeren

Kenniscentrum ARhus is een innovatieve en betrokken organisatie waar kennisdelen, ondernemen,
verbinden en vernieuwen centraal staan. ARhus zet in op geletterdheid in de breedste betekenis van
het woord. Zowel op sociaal, economisch, digitaal en cultureel vlak alsook met betrekking tot
gezondheid wil ARhus mensen geletterd maken én houden. Ter versterking van het team projecten
zijn wij op zoek naar een projectmedewerker jongeren m/v/x.

Functie
Samen met de projectcoördinatoren werk je mee aan de praktische realisatie van de inclusieve missie van
ARhus en de visie op geletterdheid. Je vertrekt hiervoor van het opgestelde plan van aanpak en staat in voor
de concrete voorbereiding, organisatie en opvolging van de (deel)projecten. Binnen de projectwerking ga je
aan de slag met jongeren die ARhus wil bereiken. Je biedt tevens ondersteuning aan de medewerkers van
ARhus en werkt nauw samen met externe partners en betrokken partijen. Je rapporteert aan de
verantwoordelijke projecten.

Profiel








Je beschikt over een relevant lokaal netwerk.
Kennis van de sociale kaart is een pluspunt.
Je kan omgaan met diversiteit eigen aan de huidige samenleving.
Je hebt een sterk inlevingsvermogen en bevordert de talentontwikkeling bij jongeren.
Je bent flexibel ingesteld; occasioneel avond- en weekendwerk vormen geen probleem.
Je bent helder en overtuigend in je schriftelijke en mondelinge communicatie.
Je bent een autonome werker die ook in een team goed functioneert.

Vereisten




Je beschikt minstens over een bachelor-diploma of kunt ons overtuigen door je relevante ervaring
Relevante ervaring (met o.a. projectmanagement) is een pluspunt
Kennis van andere talen is een meerwaarde

Aanbod



Een gevarieerde en uitdagende voltijdse functie in een innovatieve en stabiele organisatie.
Een prachtige werkplek vol toffe collega’s in hartje Roeselare.






Een evenwichtige balans tussen werk en privé.
Ruime mogelijkheid tot bijscholing.
Een vast contract van onbepaalde duur.
Een competitief verloningspakket conform de in de sector geldende barema’s (PC 329.01), inclusief
extralegale voordelen (hospitalisatie- en groepsverzekering, maaltijdcheques, vergoeding woonwerkverkeer) en extra vakantiedagen.

Interesse?
Bezorg ons jouw CV én motivatie vóór 28 juli 2018 via het sollicitatieformulier.
De selectie bestaat uit een screening o.b.v. CV en motivatie, een eerste gesprek (17 of 20 augustus) en een
tweede selectiegesprek (23 of 24 augustus). Elke kandidatuur wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
Wens je meer informatie? Contacteer Kristel Vande Walle; HR verantwoordelijke: 0495 88 30 46.

