
Coördinator vormingsdienst (Vzw Jo-In) 

Wij zoeken een nieuwe coördinator voor onze vormingsdienst! 

Ga jij er voor en word je onze nieuwe collega?! 

Onze organisatie 

Vzw Jongerenbegeleiding-Informant (Jo-In) is twee-in-één: een koepelorganisatie en 
vormingsdienst binnen de jeugdhulp. 

‘Jongerenbegeleiding’ is onze koepelorganisatie in de jeugdhulp die praktijkwerkers over 
heel Vlaanderen rond de tafel zet in tal van intervisiegroepen en zo de stem van het 
werkveld bundelt in contacten met het beleid. 

Onze vormingsdienst ‘Informant’ stimuleert de intersectorale uitwisseling van expertise 
doorheen een praktijkgericht opleidingsaanbod voor medewerkers en directies in de brede 
jeugdhulp en het onderwijs. 

De kern van de werking van vzw Jo-In is een driekoppig team, bestaande uit twee 
coördinatoren (één voor de koepelwerking en één voor de vormingsdienst) en een 
ondersteunend administratief medewerker. Binnen dit zelfsturend team heeft elke collega 
een eigen takenpakket waar hij/zij eindverantwoordelijkheid voor draagt. Vzw Jo-In heeft 
daarnaast een uitgebreid netwerk van vrijwilligers en freelancers die zich inzetten voor de 
koepelwerking en vormingsdienst. Het team wordt aangestuurd door en aangevuld met een 
actieve Raad van Bestuur. 

Wij zoeken vanaf 1 mei 2017 een nieuwe coördinator voor onze vormingsdienst Informant 
(32u, contract van onbepaalde duur). 

Wat houdt deze job in? 

De coördinator van onze vormingsdienst Informant heeft een divers takenpakket met 
opdrachten zowel binnen de eigen vzw Jo-In, als binnen enkele van onze partnerorganisaties. 
Een overzicht van de voornaamste taken van de coördinator: 

Binnen Jongerenbegeleiding-Informant: 

 Staat in voor de dagelijkse werking van de vormingsdienst (organisatie, coördinatie, 
financieel, …); 

 Stelt het vormingsaanbod samen, zowel het open aanbod als de vormingen op maat; 
 Staat in voor de contacten met onze freelance vormingsmedewerkers; 
 Gaat op zoek naar en tekent in op projecten; 
 Bouwt de vormingsdienst verder uit, dit overheen Vlaanderen; 
 Werkt voor dit alles nauw samen met de coördinator van de koepelwerking.  

Binnen onze partnerorganisaties: 



 Maakt deel uit van het team ‘Knooppunt online hulp’; 
 Maakt deel uit van het Quest-it team (bvba) en coördineert het vormingsluik binnen 

deze organisatie. 

Onze nieuwe collega is …?  

We zijn op zoek naar iemand die verschillende competenties in huis heeft. 

Onze nieuwe collega is iemand die: 

 Klantgericht is, weet welke vormingsnoden er leven en hier een aanbod voor 
organiseert; 

 Initiatief neemt, inspeelt op kansen en nieuwe projecten; 
 Goed is in samenwerken met diverse partners binnen ons breed netwerk; 
 Zich flexibel kan opstellen; 
 Een duidelijke en respectvolle communicatiestijl heeft; 
 Resultaatgericht is en acties onderneemt om de doelstellingen van de organisatie te 

bereiken; 
 Goed zijn/haar takenpakket kan plannen en organiseren; 
 Zijn/haar job vervult vanuit een betrokkenheid naar de organisatie toe. 

Affiniteit met of ervaring binnen de jeugdhulp is een pluspunt. 

Tewerkstelling en verloning 

Indiensttreding: vanaf 1 mei 2017 

Contract: 32u, onbepaalde duur 

Plaats tewerkstelling: Stapelplein 32, 9000 Gent. 

 De job vereist ook regelmatige verplaatsingen binnen Vlaanderen. 
 Een combinatie met thuiswerk is mogelijk. 

Verloning: PC 319.1, barema B1c. Relevante anciënniteit wordt meegenomen. 

Sollicitatieprocedure 

Uiterste datum sollicitatie: 15/11/2016 

Een eerste selectie van de kandidaten gebeurt op basis van de motivatiebrief en CV. 

De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd op een eerste gesprek (Ronde 1). 

Uit Ronde 1 worden enkele kandidaten weerhouden voor een tweede gesprek en testing en 
assessment (Ronde 2). 

Data gesprekken: 



 Ronde 1: woensdag 30 november 2016 
 Ronde 2: woensdag 14 december 2016 

Locatie: 

Vzw Jongerenbegeleiding-Informant 

Stapelplein 32 

9000 Gent 

Ga je ervoor?! 

Ben je op zoek naar een interessante en uitdagende job, met veel flexibiliteit, en herken je je 
in bovenstaande competenties? Stuur dan tegen uiterlijk 15/11/2016 je motivatiebrief en CV 
naar: 

ikgaervoor@jo-in.be 

Tav. Geert Ginneberge 

Voorzitter vzw Jongerenbegeleiding-Informant 

  

Voor meer info rond de vacature, het functie- en competentieprofiel, kan u terecht bij 
Annelies Mincke, 0490/44.65.27, annelies@jo-in.be (coördinator koepelwerking). 
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