
Medewerker tewerkstelling/jeugdwerking 

 

Functieomschrijving 
Je komt terecht in het projectteam van Jong Digidak. Jouw taak is mee nadenken 
over de opstart van arbeidstrajecten voor Neet-jongeren (18-30 jaar) op verschillende 
digidak locaties of het versterken van bestaande trajecten, met name implementeren 
van de digitale- en mediavaardigheden.  

Je vertrekt vanuit een jongerenaanbod dat een aanbod doet op woensdagnamiddag. 
Hier zal ook jij aan bijdragen. Je leert van daaruit de jongeren en hun context kennen 
en probeert NEET-jongeren outreachend te bereiken.  

Je begeleidt hen gedurende hun vrijwilligerswerk in de jongeren- en/of 
volwassenenwerking van Digidak. Daarnaast stel je een persoonlijk 
ontwikkelingsplan op en begeleid je hen hierbij: opstellen van een cv, jobdoelwit 
bepalen, digitale vaardigheden versterken, sollicitatietraining, attitudetraining, 
vacatures zoeken, ... Je geeft collectieve training maar hebt ook oog voor de 
individuele behoefte en groeimogelijkheden.  

Je gaat samen met hen op zoek naar een geschikte job, opleiding of stage en legt 
contacten met bedrijven in de regio, je bouwt hiertoe een netwerk uit. 

Profiel 
Je beschikt over een bachelordiploma of gelijk door ervaring.  

Je hebt relevante ervaring in dit thema.  

Je hebt basiskennis van een aantal methodieken en kan methodieken op maat 
creëren. 

Je hebt enige kennis van de sociale kaart en bent in staat om een netwerk uit te 
bouwen. 

Je bent een sterke coach en motivator. 

Je hebt sterke communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. 

Je bent punctueel in je administratieve taken. 

Je bent resultaatsgericht en beschikt over een creatief probleemoplossend 
vermogen. 

Je bent eerlijk, discreet en integer in je handelen. 

Je hebt een hart voor jongeren. 

 

 

 



Jobgerelateerde competenties 

 Jongeren werven en informeren (tewerkstellingsmaatregelen, vergoeding, 
opleidingsmogelijkheden, ...) 

 Werken met een doelgroep: Neet-jongeren 

 Werken met een doelgroep: Kansarmoede 

 Samen het individuele traject bepalen (van het versterken van de nodige 
vaardigheden tijdens digidak activiteiten tot de effectieve tewerkstelling). De 
jongere begeleiden bij de te ondernemen stappen. De acties opvolgen en een 
voortgangstraject voorstellen 

 Vakdocumentatie bijwerken (wijzigingen in reglementering, plaatsen waar men 
terecht kan, ...) en ter beschikking stellen van het publiek 

 Collectieve acties rond opleiding, tewerkstelling, vergoeding, … uitwerken en 
leiden 

 Actieplan omzetten tot resultaten en deze evalueren 

 Uit testen van nieuw workshop materiaal en feedback verwoorden ter 
verbetering 

 Je beschikt over een rijbewijs B  

Persoonsgebonden competenties 

 Creatief denken (Inventiviteit) 
 Zin voor nauwkeurigheid hebben 
 Samenwerken als hecht team 
 Zelfstandig werken 
 Resultaatgerichtheid 
 Plannen (= ordenen) 
 Contactvaardig zijn 
 Clëntgerichtheid 

 

Aanbod 
Voltijds contract van onbepaalde duur volgend intern barema.  

Gunstige kilometervergoeding. 

Extralegale voordelen.  

 

 

 


