Vzw ‘de Rand’ zet in opdracht van de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant in op het
Nederlands als verbindende taal én op gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand. Dat gebeurt via 5
pijlers, waaronder taalpromotie. Het team taalpromotie ondersteunt lokale besturen en partners in de
aanpak van uitdagingen op het vlak van de talendiversiteit en oefenkansen Nederlands. Die
ondersteuning is breed: workshops en coaching op het terrein, methodiek- en productontwikkeling,
partners samenbrengen in een lerend netwerk ... Binnen die opdracht zoeken wij:

STAFMEDEWERKER JEUGD
Wie zoeken wij?
Het team taalpromotie zoekt een enthousiaste collega die energie krijgt van kinderen die spelen en
informeel leren in de vrije tijd. Onze ideale collega is een teamspeler die zelfstandig werkt en ook
regelmatig op pad is om workshops te begeleiden, begeleiders te coachen en verenigingen of
organisaties te ondersteunen in een traject. Daarom is op maat kunnen communiceren met én kennis
overbrengen op een manier die aansluit bij de leefwereld van jongeren een pluspunt.

Wat verwachten wij? Dankzij jou…
-

krijgen alle kinderen, tieners en jongeren in de Vlaamse Rand kansen tot vrijetijdsparticipatie en is
er in het vrijetijdsaanbod aandacht voor speelse en kwalitatieve oefenkansen Nederlands;
krijgen de lokale besturen en vrijetijdspartners ondersteuning in het omgaan met de talendiversiteit
en de organisatie van oefenkansen Nederlands in de vrije tijd;
krijgen speelpleinwerkingen, jeugdverenigingen en andere partners ondersteuning op maat om het
Nederlands als verbindende taal in te zetten naar leden en hun ouders;
hebben vrijwilligers en begeleiders van vrijetijdsinitiatieven kennis van een talige
begeleidershouding;
blijft het aanbod oefenkansen voor kinderen, tieners en jongeren in evolutie;
vergroot het netwerk van vzw ‘de Rand’;
worden goede praktijken en de expertise op het vlak van oefenkansen Nederlands en omgaan met
talendiversiteit gedeeld in de Vlaamse Rand;
wordt de visie en de expertise uit de Vlaamse Rand gedeeld met/via bovenlokale partners zoals
Bataljong, de Ambrassade, Chiro Vlaanderen, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS), Scouts en
Gidsen Vlaanderen, het Agentschap Opgroeien …

Wie ben jij?
-

Je hebt als professional of vrijwilliger ervaring met de doelgroep jeugd in de vrijetijdssector.
Je hebt voeling met integratie en met kinderen, tieners en jongeren met thuistaal niet-Nederlands.
Je hebt kennis of wil graag bijleren over het taalverwervingsproces bij kinderen.
Je kan kennis overdragen op maat van je doelgroep (professionals, vrijwilligers, jongeren ...)
Je hebt goesting om samen te werken met lokale besturen en houdt van beleidswerk.
Je kan overleg organiseren en een vergadering leiden.
Je hebt bij voorkeur een diploma met een sociaal-pedagogische achtergrond en/of minstens 2 jaar
relevante ervaring (professioneel of vrijwillig) in de sector.
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Wat kan jij verwachten?
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Inspirerende werkomgeving - Een boeiende en afwisselende job in een gedreven team.
Je werkt nauw samen met een collega in het subteam jeugd.
Aantrekkelijk loon en loon naar ervaring - Een voltijds bediendecontract van onbepaalde
duur. Het loonbarema volgens het PC 329 L1 (relevante anciënniteit komt in aanmerking)
Vakantie - Gunstige vakantieregeling (10 extra vakantiedagen), tussen Kerstmis en Nieuwjaar
krijg je ook vrijaf.
Verzekeringen - Groepsverzekering (aanvullend pensioen via de werkgever) en
hospitalisatieverzekering voor jou (je gezinsleden kan je ook voordelig laten aansluiten)
Woon-werkverkeer/dienstverplaatsing – Tussenkomst in je woon-werkverkeer of
fietsvergoeding 0.25 €/km
Maximale fiets- en autovergoeding voor verplaatsingen in opdracht
Flexibiliteit - Een uitgewerkt thuiswerkbeleid
Vorming - Gerichte aanvangsbegeleiding, opleiding en permanente coaching.
Standplaats - Wemmel en/of Zellik

Wil je meer weten?
Contacteer Cindy Van Dijck, coördinator taalpromotie: taalpromotie@derand.be - 02 568 01 78.

Ben je geïnteresseerd?
Solliciteren kan tot en met zondag 11 december.
Gesprekken en proeven zijn voorzien op maandagvoormiddag 19 of woensdag 20 december.
Bezorg ons je Curriculum Vitae en motivatie via mail t.a.v. Sabrina Dal Zotto, HR-Coördinator via
vacature@derand.be.
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