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Vzw OTA Oost- en West-Vlaanderen zoekt een halftime vormingswerker 
(m/v/x)  

 

Het Ondersteuningsteam Oost- en West-Vlaanderen (OTA) ondersteunt professionele hulpverleners 
uit de integrale jeugdzorg in hun interculturele competenties.  

Het Ondersteuningsteam Oost- en West-Vlaanderen (OTA) is een erkende vzw en wordt financieel 

ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap, concreet het Agentschap Jongerenwelzijn.  

OTA werkt aan een samenleving waar kinderen en jongeren zich, ongeacht hun origine en achtergrond, 

verbonden voelen met de verschillende leefwerelden waarin ze zich bewegen. We willen dat jongeren 

zich thuis voelen en volwaardig deelnemen aan de samenleving. Cultuursensitief handelen maakt 

integraal deel uit van een kwalitatieve jeugdhulp. 

Onze kerntaken zijn: een helpdeskfunctie (informatie en advies), ondersteuningstrajecten voor 

individuele hulpverleners en organisaties en een open vormingsaanbod voor de verschillende sectoren 

Integrale Jeugdhulp. We werken met een divers team (4,5 VTE) van interculturele bemiddelaars en een 

bemiddelaar/teambegeleider. Meer info op  https://www.otavzw.be/ 

 

In het kader van het project ‘cultuursensitief vormen en sensibiliseren ter ondersteuning van 

de impact van de vluchtelingencrisis en radicalisering op de integrale jeugdhulp’  zoeken we 

een vormingswerker (m/v/x) voor het verder ontwikkelen van ons vormingsaanbod en het geven 

van vormingen ten einde de interculturele competenties van hulpverleners werkzaam in de Integrale 

Jeugdhulp te vergroten. OTA geeft vorming, coaching, intervisie voor organisaties en vorming in een 

open aanbod. 

 
Takenpakket 

 Je geeft vorming op basis van de bestaande vormingspakketten. 

 Je ontwikkelt nieuw vormingsmateriaal i.s.m. de coördinator. 

 Je neemt deel aan interne en externe overlegmomenten in functie van vorming. 

 Je staat in voor een correcte registratie en opvolging van vormingsaanvragen. 

 Je draagt bij tot de (telefonische) bereikbaarheid van de organisatie via permanentie. 

 Je neemt deel aan de teamvergaderingen. 

 Je loopt enkele keren mee met de interculturele bemiddelaars om inzicht te krijgen in 

problematieken en methodiek van OTA. 

 Je staat in voor administratieve taken. 

 Je geeft de visie van de organisatie mee gestalte. 

 

Profiel 

 Je hebt ervaring in het vormingswerk. 

https://www.otavzw.be/
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 Je hebt inzicht in de maatschappelijke situatie en leefwereld van personen met een 

migratieachtergrond. 

 Je kan op een enthousiasmerende, motiverende en overtuigende wijze met anderen omgaan. 

 Je hebt inzicht in theoretische achtergronden i.v.m. migratie. 

 Je bent een teamspeler. 

 Je bent nauwkeurig en kan goed plannen. 

 Je kan vlot overweg met de computer (meest courante Office programma’s). 

 

Praktisch: 

 Je hebt een diploma in een menswetenschappelijke richting of kan relevante ervaring 

voorleggen. 

 Je beschikt bij voorkeur over een rijbewijs B  

 

Wij bieden: 

 Contract bepaalde duur 50 %, indiensttreding zo snel mogelijk. Contract tot eind 2021. 

 Verloning volgens de loonbarema's binnen PC 319.01, schaal 1BC, waarbij relevante anciënniteit 

wordt verrekend. 

 Vergoeding openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding. 

 Extralegale voordelen onder de vorm van maaltijdcheques. 

 Een aangename en uitdagende werkomgeving in een divers team. 

 

Solliciteren gebeurt schriftelijk (motivatiebrief + CV) ter attentie van Fouad El Ghraibi:  fouad.el-
ghraibi@otavzw.be  voor 5 oktober 2020. Sollicitatiegesprekken zijn voorzien in de week van 12 oktober 
2020. 

Meer informatie: Fouad El Ghraibi, teambegeleider: 09/267 75 08 of Ümit Karanfil, voorzitter Raad van 
Bestuur: 0485 46 48 88 
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