Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw is één van de grote jeugdbewegingen in Vlaanderen. Meer dan
84.000 leden gaan samen op verkenning en spelen een spel dat niet luchtledig is, in een vrije tijd
die niet vrijblijvend is. Om onze leiding te verleiden om op vorming te gaan, zoeken we een
(m/v/x):

nota
Pedagogisch
stafmedewerker
voor vorming en een veilige omgeving binnen scouting
Als AVC (adjunct-verbondscommissaris) maak je deel uit van het team dat de
verbondscommissaris ondersteunt in de realisatie van het pedagogische beleid van Scouts en
Gidsen Vlaanderen.
Bouw je mee aan een uitdagend vormingsaanbod voor onze leiding…

Je inspireert en ondersteunt ploegen van vrijwilligers.

Samen met ploeg vorming ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, realiseren en
permanent bijsturen van het vormingsaanbod binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen.
… en aan een veilige omgeving binnen scouting?

Als aanspreekpunt integriteit (API) zorg je dat het thema integriteit voldoende aandacht krijgt
en bewaak je de kwaliteit van de permanentiedienst waar ook integriteitsvragen toekomen.

Je houdt het thema ‘alcohol en drugs-beleid’ levend in de beweging.

Je inspireert en ondersteunt ploeg zingeving die ondermeer ook instaan voor rituelen en
tradities in scouting en zorgen voor rouwbegeleiding bij groepen.
Daarnaast sta je in voor een belangrijk deel algemene staftaken (o.a. studiewerk, redactiewerk,
projectwerk, deelname aan het pedagogisch beleid via nationale vergaderingen en externe
vertegenwoordigingen, beurtrol noodtelefoon,…).

Heb je een passie voor vorming en integriteit ?

Je hebt ervaring met jeugdwerk en vrijwilligerswerk

Je hebt een achtergrond in de menswetenschappen

Je hebt affiniteit met vorming en ervaringsleren

Je bent sterk in methodisch werken met groepen

Je hebt affiniteit met psycho-sociale ondersteuning
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kan zelf je weg zoeken, bent flexibel en assertief
kan vrijwilligers enthousiasmeren, motiveren en coachen
kan organiseren en planmatig werken
bent bereid tot regelmatig avond- (2 à 3 per week) en weekendwerk (1 à 2 per maand).
draagt om de 6 à 9 weken de noodtelefoon (intensiever tijdens de kampperiode).

Wat mag je verwachten?


Een boeiende voltijdse job voor zes jaar met afwisseling waarbij je vele mensen ontmoet.







Een job op masterniveau, waarvoor we in de selectie competenties voorop zetten
Ruime mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en mee te werken aan de beleidsvorming van
onze beweging.
Startloon zonder anciënniteit bedraagt 2.690,27 euro, relevante anciënniteit wordt in rekening
genomen. Maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, openbaar vervoer
wordt volledig terugbetaald.
We gaan voor m, v, x met sterk profiel; iedereen is welkom met zijn of haar eigen verhaal;
helemaal zoals in scouting.

Solliciteer dan nu!
Stuur voor 10 januari 2021 een gemotiveerde brief met cv naar Scouts en Gidsen Vlaanderen
vzw, t.a.v. Annemie Konings, verantwoordelijke personeelsbeleid,
solliciteren@scoutsengidsenvlaanderen.be
Wil je meer weten ? Neem eens een kijkje op www.scoutsengidsenvlaanderen.be/vorming en bel
gerust met Wietske, AVC vorming op 03 231 16 20.

2

