Wel Jong Niet Hetero vzw
Kammerstraat 22
B-9000 Gent

www.weljongniethetero.be
info@weljongniethetero.be
BE27731036666173

Wel Jong Niet Hetero VZW (WJNH) blijft verder bouwen aan een gelijkwaardige samenleving vanuit
de kracht van jongeren, zodat zij zichzelf kunnen zijn in hun lichaam, seksualiteit en genderbeleving.
ENG
Hey you!
Our team is expanding! We are extremely excited to add a young and vibrant personality to the WJNH staff. Are you
looking for your first job in the youth / LGBT + work field? And would you like to discuss the vacancy in English?
Contact sander.cornelis@weljongniethetero.be

Wel Jong Niet Hetero zoekt: Educatief medewerker (alle genderidentiteiten) Voltijds,
onbepaalde duur
Ons team breidt uit! We zijn enorm enthousiast om een nieuwe spring-in’t-veld toe te voegen aan het
stafteam van WJNH. Ben jij op zoek naar je eerste job in het jeugd/LGBT+ werkveld? Lees dan zeker verder.
Beschrijving van het takenpakket
De functie ‘jongeren ondersteuner’ spreekt al heel erg voor zich. Maar toch geven we graag wat inzicht in
de functie. Je onderhoudt het goede contact met LGBT+ jongerenverenigingen in Vlaanderen en Brussel en
ondersteunt hen met coaching en vorming. Hiervoor werk je zowel outreachend als vraaggestuurd. Je
werkt op basis van de noden van de jongeren vormingen uit en gaat hiermee tot bij hen.
Naast de jongerenondersteuning ben jij ook hét aanspreekpunt binnen Wel Jong Niet Hetero wat betreft de
PRIDE! Je stelt een groep jongeren samen en organiseert mét hen de aanwezigheid van onze organisatie op
zowel de Belgian Pride als Antwerp Pride. Je werkt een campagne, zichtbaarheid, wagen, … uit. Hoe zotter,
hoe liever.
Maar zoals je hoort heb je best de nodige organisatie en project skills op zak, overgoten met een saus van
creativiteit, activisme en diversiteit!

VERWACHT PROFIEL:
1. Je hebt:
−
−
−
−
−

Bij voorkeur ben je sociaal geschoold of heb je een ervaring in / voeling met projectmatig werken of het jeugdwerk
Je hebt (levens) ervaring met diversiteitsthema’s als anti-discriminatie, anti-racisme, LGBT+ activisme
Je hebt voeling met de LGBT-jongerencultuur
Je hebt relevante computerkennis en bent mee in de moderne media
Maar bovenal bevat je enorm veel motivatie om hierin te groeien

2. Je kan:
−

−
−
−
−

Je kan outreachend werken en zichtbaarheid geven aan de noden van LGBT+ jongeren die nog vaak onzichtbaar zijn
binnen onze vereniging en brede LGBT+ beweging
Je kan verbindend en oordeelvrij communiceren
Je kan goed netwerken en dit zowel op jongeren- als organisatieniveau
Je stelt je professioneel op als jeugdwerker/sociaal werker
Je bent een jonge spring-in’t-veld

WEL JONG NIET HETERO BIEDT:
−
−
−
−
−

Voltijdse tewerkstelling (38 uur) van onbepaalde duur
Verloning naar functie volgens de officiële barema's van de socio-culturele sector (PC 329.01), B1c, zonder
anciënniteit: 2314 euro bruto
Extra vakantiedagen, maaltijdcheques en fietsvergoeding
Een fijne, open werksfeer bij een jonge, dynamische en sterk groeiende landelijke jeugdorganisatie
Een grote zelfstandigheid bij het uitvoeren van je taak

PRAKTISCH:
−
−

Je standplaats is het landelijk secretariaat van WJNH, Kammerstraat 22 in Gent.
Avond- en weekendwerk zijn voorzien en worden gecompenseerd.

Interesse? Mail je kandidatuur (motivatiebrief, C.V. en opdrachten) uiterlijk 28/05 naar
jolien.vandeneynde@weljongniethetero.be Onvolledige sollicitaties of sollicitaties per post worden niet aanvaard. Sollicitaties na
de deadline worden niet aanvaard. Je ontvangt binnen 48 uur na je sollicitatie een bevestigingsmail van Jolien dat je sollicitatie
goed ontvangen werd. Indien je deze niet ontvangt, neem dan contact op met Jolien.
Vragen?
Heb je vragen bij deze vacature of het verloop van de sollicitatie, neem dan contact op met onze algemeen coördinator Sander
via sander.cornelis@weljongniethetero.be. Vragen m.b.t. de opdrachten zullen niet beantwoord worden.

VERDER VERLOOP
−
−
−
−

28/05 deadline indienen kandidaturen en opdracht
5/06 resultaat selectie voor volgende ronde
Tussen 07/06 en 12/06 Selectiegesprekken, dit zal ‘s avonds doorgaan
Indiensttreding 1 september 2021

OPDRACHT
1. Jongeren Ondersteuning
○ De relatie met verschillende LGBT+ jongerengroepen in Vlaanderen en Brussel is van groot belang
voor onze organisatie. Als ondersteuner vanuit WJNH ben jij het aanspreekpunt voor aangesloten
verenigingen en jongerenverenigingen die (nog) niet aangesloten zijn. Je ontwikkelt en geeft
vormingen op basis van de noden die leven bij deze verenigingen. Deze verenigingen worden door
vrijwilligers georganiseerd en hebben dus ook een regelmatig verloop.
○ Hoe ga jij ervoor zorgen dat de verenigingen en hun vrijwilligers je kennen en hun weg vinden naar
je?
○ Hoe zorg jij ervoor dat je de noden kent die leven binnen deze verenigingen?
○ Wanneer een vereniging enkele maanden niets van zich laat horen merk je dat zij geen

activiteiten meer organiseren. Je hebt al enkele keren uitgereikt via chat en mail en krijgt
geen gehoor. Hoe ga je hiermee aan de slag?
2. Pride
○

Pride is een feest maar ook een protest. Als verantwoordelijke voor pride binnen WJNH organiseer jij
het prideseason binnen onze vereniging door oa een aanwezigheid op de Belgian en Antwerp pride.
Je gaat hiervoor aan de slag met vrijwilligers.
In 2022 is het van belang dat je een goed evenwicht vindt tussen laagdrempelige ontmoeting en
plezier van de jongeren, maar ook ruimte geeft aan activisme en stemmen die nog vaak te weinig aan
bod komen binnen onze LGBT+ community zoals LGBT+ jongeren van kleur of Zwarte jongeren,
jongeren in kansarmoede of met een handicap. Hoe organiseer jij een aanbod rond Pride season
waar deze verschillende stemmen en noden voldoende aan bod komen en gehoord worden?
Omschrijf je aanpak in de organisatie van de aanwezigheid op de Belgian / Antwerp pride en bedenk
1 extra evenement georganiseerd vanuit Wel Jong Niet Hetero.

Beschrijf op maximum 1 A4 hoe jij dit gaat aanpakken.
WJNH biedt gelijke kansen aan alle sollicitanten, ongeacht genderidentiteit, leeftijd, origine of al dan niet beperking. Kandidaten
worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden.

