HET GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JANS-MOLENBEEK WERFT AAN !

Jongerenwerker@imagine 1080 niv C(H/F/X)
dienst culturen

Het Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek in een notedop
Sint-Jans-Molenbeek, een dynamische en multiculturele gemeente van 100.000 inwoners in het hart
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, staat dagelijks voor tal van uitdagingen, die haar teams ertoe
aanzetten om te handelen, te creëren en te innoveren ten dienste van haar burgers.
Of het nu gaat om kinderopvang, openbare netheid, cultuur, stedenbouw, gelijke kansen of sport,
wegenbouw of preventie, wij zijn altijd op zoek naar bekwaam en gemotiveerd personeel.
Deelt u onze toewijding aan het dienen van anderen en het algemeen belang? Dan ben jij misschien
de nieuwe collega die we zoeken

De functie die u mag verwachten
Het Imagine 1080-project is gericht op 16- tot 25-jarigen en heeft als voornaamste doel
bruggen te slaan tussen jongeren en het culturele werkveld. De werking is opgebouwd rond
5 assen om artistieke en persoonlijke professionele vaardigheden te ontwikkelen:
vrijwilligerswerk en socio-professionele integratie, stages en workshops (foto-film, theater,
koken, fablab, ...), artistieke coaching, indoor programmering en de ontwikkeling van
groepsactiviteiten.
Binnen het jeugdproject van het Huis van culturen en sociale samenhang (HCSS) -de dienst
Culturen (Imagine 1080) is de jongerenwerker hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de
vrijwilligers op het terrein en werkt hij in een team met een collega die instaat voor de
planning van de vrijwilligers en een coach socio-professionele inschakeling.

Het team van Imagine 1080 bestaat uit 6 personen: een coördinator, een verantwoordelijke
voor de workshop foto /film, een programmatrice van het maandelijkse festival "Good Vibes",
een verantwoordelijke voor de vrijwilligers, een socio-professionele coach en een
jongerenwerker.

De missie van de jongerenwerker is :
- Het professionaliseren van het werk van de vrijwilligers, studenten op het terrein
- Coördinatie en opvolging van de participatie van jongeren aan enkele jaarlijkse projecten.
- Werken aan de groepsdynamiek en stimuleren van de socio-professionele inschakeling van
jongeren

Het profiel dat wij verwachten

- Jongeren bewuster maken en motiveren om vrijwilligerswerk te doen en deel te nemen aan
de culturele activiteiten die worden aangeboden.
- Het werk van de jongeren op het terrein organiseren (briefing, debriefing, uitleg van de
verschillende opdrachten)
- Het leiden van twee wekelijkse bijeenkomsten om de groepsdynamiek te bevorderen
tussen de jongeren (en het respect voor het charter), hen te helpen met hun cv's en
sollicitatiebrieven, hen te motiveren om een opleiding te volgen, hen te ondersteunen bij het
zoeken naar werk, bij hun heroriëntatie op onderwijs- of professioneel vlak, en hun parcours
op te volgen met de coach socio-professionele inschakeling van Imagine 1080.
- Regelmatige opvolging, feedback evaluatie van jongeren om hun werk als vrijwilliger bij het
HCCS te verbeteren, bepaalde vaardigheden bij te sturen, …
- Organiseren collectieve feedbackmomenten
- Co-organiseren van de vrijwilligersdagen met het team imagine 1080

- Aantoonbare opleiding/ervaring als sociaal-cultureel begeleider
- Heb een blanco strafblad model 2
- Beschikbaarheid 's avonds en in het weekend
- Onmiddellijke start

Ons aanbod
Halftijds contract, onbepaalde duur
Eindejaarspremie
100% terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer (MIVB, NMBS,
Tec, De Lijn, fiets, voetgangerspremie

Mogelijkheid tot een taalpremie (slagen voor het Selor taalexamens)

Overtuigd ?
Stuur uw sollicitatie uiterlijk tegen 29/04/2022 per e-mail naar het volgende adres
candidature@molenbeek.irisnet.be
of per post:
Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek
Rue Comte de Flandre, 20
1080 Sint-Jans-Molenbeek
De aanvragen moeten vergezeld gaan van :
- De referentie van de functie in het onderwerp van uw sollicitatie : "jongerenwerker - HCCS"
- Een up-to-date CV,
- Een motiveringsbrief,
- Een kopie van het vereiste diploma (of gelijkwaardig).
Onvolledige kandidaturen zullen niet in aanmerking worden genomen.

