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Vzw ‘de Rand’ ondersteunt, in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-
Brabant, het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse rand rond Brussel. De organisatie beheert 

zeven gemeenschapscentra. 
  Het gemeenschapscentrum GC de Muse in Drogenbos zoekt 

 
STAFMEDEWERKER  

jeugd en gemeenschapsvormende projecten 
 

  GC de Muse heeft de boeiende taak om het culturele én het Nederlandstalige gemeenschapsleven te      
  Drogenbos te activeren en te stimuleren. Het gemeenschapscentrum heeft ook de decretale opdracht om  
  in de faciliteitengemeente Drogenbos het jeugdbeleid te voeren.  
  We zijn op zoek naar een stafmedewerker jeugd en gemeenschapsvorming om het team te  
  versterken. GC de Muse werkt zeer nauw samen met GC de Moelie uit Linkebeek. 

 
Dankzij jou?  
 

- krijgen de Nederlandstalige verenigingen en relevante initiatieven van burgers een dynamische 
en creatieve ondersteuner en inspirator. 

- worden er activiteiten en gemeenschapsvormende projecten voor volwassenen en kinderen 
georganiseerd. Deze dragen bij aan ontmoeting en uitwisseling tussen verschillende 
(taal)gemeenschappen. 

- Organiseren we taalstimulerende activiteiten en oefenkansen Nederlands voor kinderen én 
volwassenen. 

- Worden er bruggen gelegd naar andere (taal)gemeenschappen. 
- worden de doelstellingen van GC de Muse, samen met je collega’s, gerealiseerd. 
- krijgt de jeugdwerking een professionele begeleider om de beleidsplannen van vzw ‘de Rand’ 

uit te voeren. 
- krijgen de gemeenschapsvormende projecten voor jongeren, kinderworkshops, vakantiestages, 

vorm.  
- loopt de communicatie naar de doelgroepen vlot. 
- vergroot het netwerk en trekken we nieuwe partners aan. 
- maakt jeugdwerking integraal deel uit van de werking van het centrum.  
- is er een vlotte uitwisseling tussen GC de Muse, GC de Moelie en de andere stafmedewerkers 

van vzw ‘de Rand’. 
 
Wie ben jij? 
 

- Je hebt voeling met de wereld van jongeren en volwassenen en je hebt interesse in cultuur en 
gemeenschapsvorming. 

- Vrijwilligers aantrekken, inspireren en bewegen tot samenwerking is een van je troeven. 
- Je gaat vlot om met diverse doelgroepen en kan flexibel inspelen op veranderende 

omstandigheden.  
- Je bent een goede communicator die actief mensen aanspreekt en vlot contacten legt (ook met 

anderstaligen). 
- Je kan goed plannen, organiseren, rapporteren en projectmatig werken. 
- Je geeft prioriteit aan het halen van de collectieve doelstellingen. 
- Je bent een teamspeler, maar je kan ook zelfstandig werken. 
- Je bent een creatieve denker en een efficiënte doener. 
- Je bent vertrouwd met courante IT-toepassingen.  
- Je staat open voor feedback en bent gedreven om bij te leren  
- Je hebt bij voorkeur een opleiding sociaal-cultureel werk of relevante ervaring  
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Wat kan jij verwachten? 
 

▫ Inspirerende werkomgeving - Een boeiende en afwisselende job in een gedreven team 
binnen een grotere organisatie. 

▫ Aantrekkelijk loon en loon naar ervaring - Een voltijds bediendecontract van onbepaalde 
duur. Het loonbarema volgens het PC 329 B1c (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 - Een bijdrage in je woon-werkverkeer of kosteloos 
openbaar vervoer of fietsvergoeding €0,27/km. 
Maximale fiets- en autovergoeding voor verplaatsingen in opdracht. 

▫ Vorming - Gerichte startbegeleiding, opleiding en permanente coaching. 
▫ Standplaats – GC de Muse in Drogenbos 

 
Wil je meer weten? 
 

Voor meer info kan je terecht bij Mark De Maeyer, centrumverantwoordelijke van GC de Moelie en GC 
de Muse, mark.demaeyer@derand.be, tel: 0497 19 00 71 
 
Ben je geïnteresseerd? 
 

Bezorg ons je curriculum vitae en motivatie via mail t.a.v. Sabrina Dal Zotto, HR-coördinator via  
vacature@derand.be. Solliciteren kan tot en met zondag 19 maart 2023.  
Gesprek is voorzien op 28 maart.    
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