Educatief medewerker
JOETZ vzw – afdeling West-Vlaanderen
Je functie










Je plant en organiseert de werking en volgt jongerentrends/ontwikkelingen op de voet.
Je verzorgt de talrijke (externe) contacten op een klantvriendelijke manier.
Je helpt mee aan de uitbouw van een aantrekkelijk vakantie-aanbod voor kinderen en
jongeren in zowel binnen- als buitenland.
Je geeft leiding aan (hoofd)animatoren, instructoren en andere vrijwilligers en coacht en
motiveert hen.
Je ontwikkelt en begeleidt (gezondheids)projecten voor kinderen en jongeren.
Je organiseert en begeleidt vrijetijdsactiviteiten voor zowel kinderen/jongeren als gezinnen.
Je beheert mee de budgetten, van begroting tot afrekening.
Je staat in voor de opmaak en verspreiding van de organisatie gebonden pro motie. (flyers,
brochures, nieuwsbrieven, …) Sociale media (facebook & instagram) kent voor jou geen
geheimen.
Je rapporteert aan de verantwoordelijke.

Je profiel
Je kwaliteiten zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etn ische
afkomst of nationaliteit.
 Je bent in het bezit van een bachelor diploma in sociale of pedagogische richting en hebt bij
voorkeur een attest van “(Hoofd)animator / Instructeur in het Jeugdwerk”
 Je vindt gemakkelijk je weg in reglementen, statuten en wetgeving.
 Je springt vlot om met PC-werk & multimedia (Word, Excel, Outlook, Powerpoint ...)
 Je hebt grote affiniteit met (kinder- en) jongerenwerking.
 Je bent bereid tot frequent avond- en weekendwerk met kans op overnachting (ook tijdens
alle schoolvakanties!!)
 Je woont in West-Vlaanderen, beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.

Ons aanbod
Onze jeugddienst nestelt zich in de schoot van het ziekenfonds Bond Moyson West -Vlaanderen.
Samen met vrijwilligers hebben we een werking opgebouwd voor 4- tot 30-jarigen.
In ons aanbod zitten daguitstappen en -activiteiten, weekendtrips, opleidingen tot (hoofd)animator,
kinder- en jongerenvakanties, vorming en voorlichting.
Een boeiende, vrij zelfstandige job die een start kan zijn voor een waardevolle l oopbaan binnen ons
Ziekenfonds. Een voltijds contract van onbepaalde duur (36u/w). Aantrekkelijk loon (volgens
barema’s par. com. 329). Tewerkstellingsplaats : President Kennedypark 2 in Kortrijk (met
werkterrein West-Vlaanderen).

Interesse?
Bezorg je C.V. en motivatiebrief ten laatste zondag 12 september 2021 aan Kenny Mestdagh,
Provinciaal verantwoordelijke JOETZ West-Vlaanderen : kenny.mestdagh@joetz.be .
Na een eerste selectie op basis van de binnengekomen C.V.’s worden selectieproeven
georganiseerd. (Psychotechnische testen tijdens de week van 20 september met gesprek op dinsdag
21 september 2021. Afspraken rond eventuele extra testen volgen bij de sollicitatie)

Meer info ?
De functiebeschrijving kan je opvragen bij: kenny.mestdagh@joetz.be

Ons ziekenfonds engageert zich voor de gezondheid en het welzijn van iedereen.
Dagelijks ijveren wij voor een toegankelijke en betaalbare ziekteverzekering.
Dit doen wij o.a. met een uitgebreid kantorennetwerk, kwaliteitsvolle diensten,
een sterke thuiszorgservice, gedreven socioculturele verenigingen… en met een
ijzersterk engagement. Want…

Iedereen telt mee. Altijd.

