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JEUGDHUIS DE TAKEL WERFT AAN! Medewerkers en jongeren zijn op zoek naar een 
toffe collega en jeugdhuismedewerker.  Mogelijks ben jij dat?!  

 
Toelichting wie we zijn en naar wie we op zoek zijn. 
 

Jeugdhuis De Takel, Elisabethlaan 221, 8400 Oostende, is sedert januari 1990 actief en is 
doorheen de jaren sterk verankerd in Oostende.  Met onze werkingen richten we ons op 
jongeren tussen 12 en 25 jaar met een bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare 
jongeren.  Wij bereiken sedert een tiental jaar vooral jongens die roots van andere origine 
hebben. 
De job als jeugdhuiswerker is gevarieerd. Naast onze vrije instuif hebben we oog voor 
meisjeswerking, een sport- en activiteitenwerking en zetten wij in op  wijkactiviteiten.   
Meer info op onze Facebook https://www.facebook.com/donboscotakel.be en de website 
https://www.jeugdhulpdonbosco.be/west-vlaanderen/jeugdhuis-de-takel/ 
 
Als medewerker kom je in een sterk betrokken team; je staat er niet alleen voor! 
Je krijgt een vast contract voor onbepaalde duur. 
We geven je mogelijkheden om vorming te volgen en zo te groeien in het jeugdwerk 
Iedereen is anders! De verschillen in mensen helpen ons om een nog betere organisatie te 
zijn. Daarom zijn we benieuwd naar wie jíj bent.. ongeacht gender, seksuele oriëntatie, 
afkomst, leeftijd, handicap of welke levensbeschouwelijke tekenen jij draagt. 

Eens je aangeworven bent, kun je direct aan de slag. 

Aanbevolen studie-achtergrond: 

 Prof. bach. Sociaal werk: Sociaal-cultureel werk 
 Prof. bach. Orthopedagogie 
 Graduaat Orthopedagogie 

 
 

Functie 
 

Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van de instuif en/of meisjeswerking en/of sportwerking.  

Je legt in je omgaan met jongeren de focus op participatie en samenwerking. 

Je motiveert en stimuleert jongeren om de werking van het jeugdhuis te ondersteunen. 

Je ondersteunt jongeren in hun individueel proces als ze erom vragen. 

Je werkt zowel binnen als buiten de muren van ons jeugdhuis. 

Je bent verantwoordelijk voor het organiseren, begeleiden en ondersteunen van activiteiten 

       die aansluiten bij de interesses van jongeren. 

Je draagt (mee) de verantwoordelijkheid bij het organiseren van grootsere externe activiteiten 

Je ondersteunt mee het uitwerken en neerschrijven van projecten. 

Je werkt vooral in de vrije tijd van jongeren: tijdens schoolvakanties, weekends en avonden. 

https://www.facebook.com/donboscotakel.be
https://www.jeugdhulpdonbosco.be/west-vlaanderen/jeugdhuis-de-takel/


Profiel 
Je hebt affiniteit met de leefwereld van jongeren die leven in multiculturaliteit en / of in kansarmoede. 

Je legt vlot contacten met de jongeren die je ontmoet 

Je bent een dynamische persoonlijkheid en flexibele werker. 

Je hebt aandacht voor participatie en inspraak van jongeren. 

Je neemt spontaan initiatief, vanuit een creatief denken en aanpak. 

Je kan animeren en met groepen werken. 

Je hebt leren omgaan met stress. 

Je beschikt over een sterk leervermogen. 

Je kunt diplomatisch en correct communiceren. 

Je opteert om resultaatgericht te werken. 

Het werken met de sociale media is jou vertrouwd. 

Je kunt zelfstandig en planmatig werken. 

Je werkt graag in een klein team waarin je duidelijke verantwoordelijkheden krijgt toegewezen en     

     bijspringt waar nodig. 

Projectmatig werken ligt in je kunnen.. 

Je bent bereid te werken volgens de missie en visie van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen. 

Je hebt een grote dosis doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidszin. 

Je benadert de jongeren, medewerkers en situaties met tact, discretie, respect. 

Je hebt een kritische houding t.o.v. eigen functioneren. 

Je geeft grenzen aan van jezelf en van de werking 

Je wil er zijn wanneer de tieners en jongeren jou nodig hebben: avond- en weekendwerk vormen de  

      regel.  

Je brengt waar nodig structuur aan 

Je bezit een bachelor-diploma met menswetenschappelijke oriëntatie of gelijkgesteld door ervaring in  

      jeugd- en sociaal werk. 

Beschikken over een rijbewijs B is liefst bij indiensttreding of zeker op korte termijn een vereiste 
 

Waar en hoe solliciteren? 

Via e-mail: Kristine.decroos@jeugdhulpdonbosco.be 

Contact: Mevr. Kristine Decroos 
 

Na kandidaatstelling, geven we de kandidaten binnen de twee weken te kennen of we je al 

dan niet weerhouden voor een volgende ronde.  In deze ronde worden de geselecteerde 

kandidaten uitgenodigd voor een persoonlijk sollicitatiegesprek. 

Solliciteren met CV 

Motivatiebrief toevoegen 

 

Deze functie staat open voor iedereen met hart en tools voor het omgaan met jongeren. 

mailto:Kristine.decroos@jeugdhulpdonbosco.be

