
 

Ons bestuur hecht meer belang aan kwaliteiten en competenties van mensen dan aan leeftijd, geslacht, 

nationaliteit, etnische afkomst, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing. 

 

Stad Brugge Personeel & Organisatie 

 

Op zoek naar een Diensthoofd Jeugd  

bij cluster Vrije Tijd 

 

Stad Brugge organiseert een contractuele aanwervingsprocedure voor een Diensthoofd Jeugd bij cluster 

Vrije Tijd (salarisschaal A1a-A2a – deadline 28 december 2020).  

 

Als team jeugd van Stad Brugge maken we het verschil voor kinderen en jongeren.   

Brugge is een stad op mensenmaat. Een warme en sociale stad voor iedereen. En als kindvriendelijke 

stad in het bijzonder voor kinderen en jongeren. Want kinderen en jongeren zijn dé 

ervaringsdeskundigen als het aankomt op hun eigen leefwereld. Dit zijn de ambities van het team waar 

jij dag in en dag uit samen met hen en de Brugse kinderen en jongeren je schouders onder zet: 
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Wat is jouw rol? 

• Je bent een sterke zakelijk leider, een belangenverdediger voor de jeugd en ondersteuner en 

klankbord van het team Jeugd - bestaande uit 12 teamleden (jeugdconsulenten en 

administratief medewerkers). 

• Als Diensthoofd Jeugd bewaak je de gehele beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, 

beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen het thema jeugd van cluster Vrije Tijd.  

• Je organiseert en coördineert mee de dagelijkse werkzaamheden, zodat de operationele 

doelstellingen beschreven binnen het meerjarenplan bereikt worden. 

• Je bouwt mee aan de gemeenschappelijke visie rond jeugd, jeugdwerk en kindvriendelijke stad. 

• Je vertaalt mee de werking van de jeugddienst in de begroting en doet aan budgetbeheer. 

• Je stroomlijnt mee de werk- en financiële processen. 

• Coördineren, (mee)realiseren en ondersteunen van acties en projecten in functie van de 

implementatie van beleidsthema’s en beheerstaken. 

• Je ontwikkelt optimale organisatiestructuren en verankert deze in werkprocessen, richtlijnen en 

draaiboeken. Coördineren van de werkzaamheden en de processen. 

• Vertegenwoordigen en verdedigen van belangen van jeugd zowel intern als extern waarbij je je 

extern netwerk opbouwt en uitbreidt. 

 

Naar wie zijn wij op zoek? 

• Voor deze vacature zijn er geen diplomavereisten.* 

o Je beschikt wel over minstens 2 jaar relevante ervaring: 

▪ ofwel via expertise binnen het domein jeugd; 

▪ ofwel via ervaring als diensthoofd of als leidinggevende op een gelijkaardig 

niveau met een bredere kijk op leidinggeven en functioneren binnen een grotere 

organisatie. 

Als je geen van beide componenten hebt is het moeilijk om deze functie op te nemen. 

• Je matcht met de waarden die wij als organisatie belangrijk vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zie verder in de functieomschrijving voor meer informatie omtrent de verwachte competenties. 

* Voor kandidaten die niet over een masterdiploma beschikken wordt er ook een niveau -en 

capaciteitstest afgenomen die na gaat of je in staat bent om te functioneren op niveau van de functie. 

 

Wat bieden wij jou aan? 

• Een voltijdse contractuele aanstelling met een loon volgens wettelijke barema’s. 

• Voor deze functie kunnen kandidaten onbeperkt relevante anciënniteit laten valoriseren, ook uit 

de privésector of als zelfstandige. Je levert zelf de bewijsstukken hiervan. Het bestuur beslist op 

basis van die stukken over de relevantie.  

• Als indicatie kunnen we meegeven dat het bruto maandsalaris op niveau A1a-A2a met 2 jaar 

relevante ervaring 3387,70 euro (geïndexeerd) bedraagt. Wil je al een concrete raming van het 

bruto en nettoloon op basis van jouw CV, kan je dit vlot aanvragen via selecties@brugge.be.  

mailto:selecties@brugge.be
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• Een soepele verlofregeling met minimaal 31 verlofdagen voor een fulltime tewerkstelling. 

• Een flexibele arbeidsorganisatie met kansen tot telewerk, aandacht voor de work-life balance, 

opleiding, loopbaan- en doorgroeimogelijkheden, enz. 

• Een gevarieerd aanbod aan sociale voordelen en personeelsactiviteiten om je collega’s beter te 

leren kennen. 

• Een eindejaarstoelage, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-

werkverkeer of gratis openbaar vervoer en een aanvullende pensioenverzekering. 

• Zie daarnaast ook nog onze “Onze troeven” op www.brugge.be/vacatures. 

 

DEADLINE: 28 december 2020 

Surf naar de vacatures op www.brugge.be/vacatures en klik op de knop “Solliciteren”.  

Vul de gevraagde gegevens in. Voeg je CV (met gedetailleerde opsomming van de gevraagde 2 jaar 

relevante professionele ervaring) en motivatiebrief toe.  

 
Eerste selectiefase is een verkennend gesprek op 13 januari 2021. De daarop volgende proeven gaan 

ook door in januari. Voor meer informatie over de proeven en data raadpleeg het selectieprogramma. 

 

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking. 

 

Surf naar www.brugge.be/vacatures voor een gedetailleerde functieomschrijving en het 

selectieprogramma. 

 

Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met 

Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.  
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