
 

D’Broej zoekt een Kinderwerker – geco/voltijds 
voor deelwerking Chicago 

 
Chicago zoekt versterking voor de kinderwerking. We zoeken een creatieve enthousiasteling met schwung! Heb 
je zin om activiteiten op poten te zetten voor de Brusselse kinderen? Ben je niet bang van een uitdaging? Weet 
je wel weg met een bende energieke ketten? Dan is deze vacature misschien iets voor jou.  
 
Wat doet CHICAGO? 
Chicago is een deelwerking van D’BROEJ (De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren). In het 

centrum van Brussel (de chicagowijk) organiseren we activiteiten voor en met kinderen en jongeren van 6 tot  

25 jaar die in maatschappelijk kwetsbare situaties opgroeien. Chicago wil een plek zijn waar de kinderen en 

jongeren zich altijd welkom voelen en waar ze terecht kunnen om hun talenten verder te ontwikkelen of 

nieuwe dingen te ontdekken.  

 

Functieomschrijving 
• We zoeken iemand om de kinderwerking te ondersteunen. Je houdt van creativiteit of sport en weet dit om 
te zetten in speelse activiteiten.  
• Je kunt kent de leefwereld van de Brusselse kinderen en jongeren en kan hen pedagogisch omkaderen tijdens 
de activiteiten die je opzet. Die werk je zelf uit, je begeleidt de deelnemers en evalueert. 
• Je beheert daarbij je eigen budget en rapporteert aan de coördinator. 
• Je onderhoudt ook de contacten met de ouders, de wijk, partners en andere organisaties . Je betrekt hen 
zoveel mogelijk bij de werking. 
• Je werkt graag en goed samen met je collega’s en kan inspringen waar nodig. 
• Onze activiteiten vinden plaats in de vrije tijd van kinderen en jongeren, dus je werkt ook ’s avonds, in het 
weekend en tijdens schoolvakanties (speelweken en kampen). 
 
Profiel 
• Je hebt zin om je te smijten in deze job voor de kinderen van de werking maar je bent ook realistisch genoeg 
om de haalbaarheid van je plannen in te schatten 
• Je hebt al een beetje ervaring in het jeugdwerk en het opzetten van activiteiten en weet dus: je aandacht 
gaat zowel naar de groepsdynamiek als naar individuele deelnemers. 
• Je kan kinderen inspireren door je enthousiasme en tegelijk ben je je bewust van je verantwoordelijkheid als 
begeleider 
• Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en begrijpt Frans 
• Je kent je weg in Brussel – letterlijk en figuurlijk 
 
Aanbod 
• Voltijds contract van onbepaalde duur. Ingang zo snel mogelijk.  

 In aanmerking komen voor het GECO-statuut (maximum hoger middelbaar onderwijs en minimaal 6 
maanden ingeschreven bij Actiris) en wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ben je niet zeker of je 
in aanmerking komt? We zoeken het samen met je uit.  

 
• een uitdagende job met standplaats in het centrum van Brussel in Jeugdhuis Chicago (Vaartstraat 47, 1000 
Brussel)  
• verloning conform PC 329.01 met woonwerk-verkeervergoeding en telefoonvergoeding.  
Interesse ? 
Stuur je motivatiebrief en CV  per e-mail, voor 29/08/2021  naar Kim Dubois, adjunctcoördinator van Chicago: 
kim.dubois@dbroej.be. 

 

 


