DEELTIJDSE VACATURE

Onderzoeksmedewerker De Ambrassade (m/v/x)
Datum: 1 oktober 2015

De Ambrassade zoekt een deeltijdse onderzoeksmedewerker voor een afgebakend onderzoeksproject. Dit
kan via een deeltijds contract voor bepaalde duur (3/5 de of 4/5de) of met een contract als freelancer
opgenomen worden. Het project loopt van november 2015 tot en met juli 2016. Je kan enkel solliciteren
door
je
ingevuld
sollicitatieformulier
voor
26
oktober,
10u,
te
bezorgen
aan
ikwileenjob@ambrassade.be.
De Ambrassade is de referentie voor alles wat kinderen, jongeren en hun organisaties aanbelangt. De
Ambrassade ondersteunt de Vlaamse Jeugdraad, het officieel adviesorgaan van de Vlaamse regering voor
alle zaken die kinderen en jongeren aanbelangen. De Ambrassade versterkt ook de kansen en de kwaliteit
van het jeugdbeleid, het jeugdwerk en jeugdinformatie door de jeugdsector te ondersteunen en te
inspireren, kinderen en jongeren te informeren.
www.ambrassade.be

Jouw project
In november 2015 start De Ambrassade met een participatief onderzoeksproject rond jongeren en werk.
Dit onderzoek heeft als doel na te gaan hoe jongeren tussen 16 en 30 jaar in Vlaanderen de transitie
onderwijs - arbeidsmarkt ervaren en welke noden er spelen op vlak van ondersteuning, informatie en
advies, begeleiding, oriëntatie of hulp. Het neemt ook de aansluiting onderwijs en werk onder de loep.
Het onderzoek moet volgende vragen beantwoord zien:
o

In welke mate voelen jongeren zich bij hun eerste verkenningen van de arbeidsmarkt
voorbereid op de zoektocht naar werk?

o

Welke rol kan of moet het onderwijs opnemen in de voorbereiding op de arbeidsmarkt volgens
jongeren? Hoe zien jongeren die rol ingevuld?

o

Welke zorgen spelen op tijdens de transitie school-arbeidsmarkt? Hoe gaan jongeren daarmee
om?

o

Welke noden ervaren jongeren doorheen hun zoektocht op vlak van ondersteuning, informatie
en advies, begeleiding, oriëntatie, hulp?

o

Kennen jongeren hun rechten en plichten, weten ze welke jeugdtewerkstellingsmaatregelen
er bestaan? Weten jongeren op welke instanties/diensten ze beroep kunnen doen? Wie reikt
hen welke informatie aan?

o

Hoe beleven jongeren het contact met instanties en hun diensten en wat zijn eventueel
drempels voor jongeren om deze instanties te benutten?

De Ambrassade beschouwt jongeren als waardevolle en competente partners in dit onderzoek. Zij zijn
immers de ervaringsexperten. De Ambrassade wil dit onderzoeksproces zo inrichten dat jongeren van bij
de start dit onderzoeksproject mee uitbouwen, begeleiden en realiseren.
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Om het project in goede banen te leiden wordt er een klankbordgroep met inhoudelijke experts
opgezet, die een sterke rol krijgt bij belangrijke ijkpunten doorheen het proces. De klankbordgroep
zal het project van dichtbij opvolgen en onder andere betrokken worden bij methodologische keuzes.
Met de inzichten uit dit onderzoek wil De Ambrassade op een relevante manier beleid en praktijk
inspireren en beïnvloeden. Naast een toegankelijk onderzoeksrapport wil De Ambrassade ook een
studiedag organiseren met ronde tafels waarbij verschillende sectoren (bedrijfswereld, werkgevers,
het onderwijs, het jeugdwerk,..) reflecteren op de resultaten van het onderzoek.

Jouw resultaatsgebieden
• Je bent verantwoordelijk voor het goede verloop van dit onderzoekstraject, van realisatie tot
ontsluiting.
- Je start met een literatuurstudie in relatie tot de onderzoeksvragen.
- Je stelt een groep jongeren samen waarmee je het onderzoek verder uittekent en uitvoert.
- Je stelt een plan van aanpak op en bedenkt een mogelijke methodologie-opzet. Je gaat hiervoor
op zoek naar innovatieve en experimentele methodieken.
- Je zet regelmatig overleg op met de groep jongeren om het verloop van het onderzoek te
bespreken.
- Je leidt de effectieve bevraging en de analyse nadien in goede banen.
- Tot slot documenteer je het verloop en de resultaten van het onderzoek in een toegankelijk
geschreven en visueel rapport.
• Je rapporteert regelmatig over de projectvoortgang, zowel intern als aan de externe klankbordgroep
• Je zorgt voor een aantrekkelijke en toegankelijke ontsluiting van het onderzoeksproject.
• Je zet de krijtlijnen uit van een studiedag waar de resultaten van het onderzoeksproject voorgesteld
worden aan diverse actoren en beleidsmakers.
• Je zorgt ervoor dat de collega’s bij De Ambrassade de inzichten uit het onderzoek actief en inspirerend
kunnen ontsluiten op maat van verschillende doelgroepen (beleidsmakers, arbeidsactoren, onderwijs,
brede jeugdsector, jongeren, ...).

Wij zoeken iemand die…












ervaring heeft in het opzetten van onderzoeksprocessen;
vertrouwd is met zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethodieken;
in staat is om de voorgestelde methodologie in vraag te stellen en alternatieven te bedenken;
voeling heeft met de leefwereld van jongeren;
graag met jongeren werkt en sterk is in het motiveren van jongeren;
nauwgezet en resultaatgericht werkt;
niet terugschrikt voor deadlines;
weet hoe je een boodschap in heldere taal formuleert;
zelfstandig en planmatig kan werken zonder het teamverband uit het oog te verliezen;
bereid is tot eventueel avondwerk;
gek en geniaal is.
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Wij bieden …
• Een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel ruimte voor initiatief;
• Tewerkstelling binnen een jong en gedreven team van vijfentwintig medewerkers;
• Een deeltijds contract voor bepaalde duur (3/5de of 4/5de).
• Een aantrekkelijk salaris (B1A – PC 329; minimaal 2645,81 euro bruto per maand);
• Onkostenvergoeding GSM;
• Een fietsvergoeding en een volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer via openbaar vervoer;
• Een flexibele werk-privé combinatie: glijdende werktijden, mogelijkheid tot thuiswerk, …
• Een toffe werkplaats in hartje Brussel, vlakbij station Brussel Centraal.
Deze opdracht kan ook met een contract als freelancer opgenomen worden. Ook dan zorgt De Ambrassade
voor een aantrekkelijke verloning, die in onderling overleg overeengekomen wordt.
De Ambrassade wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten
worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of
handicap.

Interesse?


Solliciteren kan enkel door het volledig invullen van het sollicitatieformulier dat je hier kan
downloaden. Bezorg dit formulier voor 26 oktober 2015, 10u, aan
ikwileenjob@ambrassade.be.



Bijkomende
informatie:
Frederique
Loones,
coördinator
breed
jeugdbeleid
jeugdwerkondersteuning, 0477/23.81.02. of frederique.loones@ambrassade.be.



Neem zeker ook een kijkje op www.ambrassade.be.



Na selectie op basis van het sollicitatieformulier volgt een gesprek waarin gepeild wordt naar de
motivatie, competenties, kennis en ervaringen van de kandidaten in functie van het voorgestelde
takenpakket.



Het selectiegesprek vindt plaats op donderdag 12 november tussen 15u en 20u. Hou dat moment
alvast vrij.
De Ambrassade wenst een snelle indiensttreding.
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