
 

 
Dilbeek was strafste jeugdgemeente van Vlaanderen in 2015-2016! Wil jij hier deel van uitmaken en dit werk verder-

zetten of versterken? Als jongerenwerker vrije tijd ga jij aan de slag met ideeën, talenten, vragen, noden en wensen van 

het jeugdwerk. Je ontwikkelt samen met het jeugdwerk een vrijetijdsbeleid en -activiteiten dat hen ondersteunt, 

informeert, stimuleert en inspireert. Je maakt deel uit van Team Jongeren binnen de stroom Vrije Tijd. 

 

 

 
 

 

 

 

 

     Stroom Vrije Tijd, Cultuur en Samenleven Dilbeek vzw zoekt 

  JONGERENWERKER VRIJE TIJD (m/v/x) 

            met focus op jeugdwerk  
       (B1c – voltijds – onbepaalde duur – snelle indiensttreding)  

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING: 

 Ontwikkelen en organiseren van een beleid en activiteiten ter ondersteuning en vorming van het Dilbeekse 

jeugdwerk (ondersteunen, adviseren, inspireren, … van de jeugdraad, jeugdverenigingen, jeugdhuizen, …) 

 Coördineren van het beleid, het beheer en het onderhoud van de jeugdwerkinfrastructuur (ondersteunen en 

opvolgen van de werken in de jeugdlokalen met het jeugdwerk) 

 Uitbouwen van een netwerk met het jeugdwerk (op pad gaan, contacten leggen, aanspreekpunt zijn, nieuwe 

participatie-/co-creatievormen ondersteunen, …) 

 Actief meewerken aan de optimalisatie van de teamwerking, samenwerken met collega’s en uitvoeren van 

onthaaltaken (onthaal vrije tijd en bibliotheek) 

Voorwaarden 
 Houder zijn van een bachelordiploma  

 Vlot gebruik van office-programma’s en internet 

 Rijbewijs B is een pluspunt of bereid zijn een 

rijbewijs te behalen op korte termijn  

 Recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) uit 

het strafregister (model 2) 

 Je slaagt in een selectieprocedure (schriftelijke en 

mondelinge proef) 

 

PROFIEL: 
 Je hebt ervaring in het werken met jongeren in de vrije tijd en werkt graag in de vrije tijd van jongeren 

 Je hebt ervaring met participatief en co-creatief werken en met het werken met vrijwilligers in het jeugdwerk 

 Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken 

 Je weet van aanpakken en zoekt naar creatieve oplossingen, ook onder tijdsdruk/bij onvoorziene 

omstandigheden 

 Je bent vlot in het leggen van contacten, het netwerken en het verbinden van mensen 

 Je bent respectvol naar collega’s en externen 

 Je leert graag en gemakkelijk en leert vlot werken met nieuwe softwareprogramma’s 

 Je bent vertrouwd met de sociale media  

 …  

Interesse  
Bezorg het inschrijvingsformulier, je motivatiebrief, een kopie van vereiste diploma’s en een recent (niet ouder 

dan 3 maanden) uittreksel uit het strafregister (model 2) via mail aan: sollicitatie@dilbeek.be en dit uiterlijk op 

31.08.2018 (de ontvangstdatum van het e-mailbericht geldt als bewijs).  
 

Voldoe je aan de voorwaarden, ontvang je tussen 6 en 9 september de schriftelijke proef, welke je thuis mag 

uitwerken. De mondelinge proef zal doorgaan op 21 september. De uitnodiging voor de schriftelijke proef 

ontvang je op 17.09.2018, na verbetering en selectie van de schriftelijke proeven.  

 

Bij vragen, neem contact op met Sven Van Cauwenberge (02/466 20 30) of sven.vancauwenberge@dilbeek.be  

 

Wij bieden 
 Een contract van onbepaalde duur 

 Een verloning volgens PC 329.01 in 

loonschaal B1c  (min bruto = € 2.224,34)  

 Relevante anciënniteit komt in 

aanmerking.  

 Extralegale voordelen: maaltijdcheques, 

tussenkomst woon-werkverkeer, 

hospitalisatie-  en groepsverzekering 
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