Vacature Jongerenwerker OverKop Gent vanaf 1/12/2017
(80%, bepaalde duur, 12 maanden met kans op verlenging)

OverKop Gent wordt vanaf december 2017 een huis voor jonge mensen van 12 tot 25 jaar. Ze
kunnen daar terecht met al hun vragen, geen enkele vraag is te groot of te klein. Dit centraal gelegen
huis in Gent biedt een plek waar jongeren zich welkom voelen. Het is een plaats waar ruimte is voor
jongeren om te chillen, zelf initiatieven te nemen en ideeën te lanceren. Jongeren kunnen zonder
afspraak binnenlopen. Ze kunnen er indien gewenst ook contact krijgen met de gespecialiseerde zorg
die ze nodig hebben.
OverKop Gent faciliteert ook hulpverlening en brengt deze dichter bij de leefwereld van de jongere.
Dit gebeurt door ontmoeting en samenwerking te creëren tussen hulpverleners van de 0e tot de 3e
lijn (JAC, CLB, CGG, Kinder- en jeugdpsychiatrie,…). OverKop Gent zorgt voor optimale afstemming
met de zorgvraag en maximale integratie tussen de diverse mogelijkheden van het zorgaanbod.
Bovendien zal dergelijke concrete netwerking deskundigheidsbevorderend en innoverend werken
t.a.v. hulp- en dienstverlening naar jongeren.
OverKop Gent is een samenwerkingsverband tussen enkele Gentse jeugdhulpverleningsorganisaties
(m.n. Kinder- en jeugdpsychiatrie UZ Gent, CAW Oost-Vlaanderen, CGG Eclips, RCGG Deinze-EekloGent, Topunt vzw van de 3 Gentse CLB's, dienst Welzijn en Gelijke Kansen van Stad Gent en Fonds
GavoorGeluk) die allen de nood ervaren om meer intersectoraal, multidisciplinair en geïntegreerd te
kunnen samenwerken. OverKop Gent wordt voor twee jaar gefinancierd door het Rode Neuzen
Fonds, beheerd door de Koning Baudewijnstichting.
Voor dit innoverend project zoeken wij een jongerenwerker (80%) die het gezicht is voor OverKop
Gent en die zal instaan voor het onthaal van de jongeren. De medewerker is vertrouwd met de
Gentse organisaties die in het project betrokken zijn en met jeugdwerk in Gent. De jeugdwerker
draait mee in het team dat werkzaam is in OverKop Gent.

Functie
Als jongerenwerker OverKop Gent werk je dagelijks mee aan de uitbouw van een innovatieve
werking waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in OverKop Gent terecht kunnen. Je draait
mee in een intersectoraal, multidisciplinair team. Dit is een zelforganiserend team. Dit betekent dat
je samen met je collega's verantwoordelijk bent voor het behalen van de resultaten en er samen
voor moet zorgen dat OverKop Gent een project is om trots op te zijn.

Profiel






Je hebt passie voor en ervaring in het organiseren van activiteiten, projecten en
evenementen in samenspraak en samenwerking met jongeren. Participatie is voor jou een
evidentie.
Je hebt de vaardigheden om jongeren op een zeer participatieve manier te betrekken in de
uitbouw van activiteiten
Je beschikt over een empathische maar daadkrachtige persoonlijkheid
Je wil het gezicht zijn van OverKop Gent
Je beschikt over teamgeest








Ervaring met het jeugdwerk in Gent is een pluspunt.
Minstens twee jaar aantoonbare praktijkervaring in een vergelijkbare functie en omgeving.
Beschikken over een bachelordiploma menswetenschappen.
Je werkt graag in een zelforganiserend team waarin je duidelijke verantwoordelijkheden
krijgt toegewezen en bijspringt waar nodig.
Je wil er zijn wanneer de jongeren jou nodig hebben. Werken op woensdagnamiddag en na
schooluren vormen de regel, flexibiliteit is noodzakelijk (avond- en weekendwerk mogelijk)
Het hebben van een inzicht in de leefwereld van jongeren en het hebben van ervaring met
het uitbouwen van een aanbod voor hen vormt een pluspunt.
Je legt vlot contacten met externen en gelooft in de meerwaarde van samenwerken.

Taken











Je bent er tijdens de openingsuren voor de jongeren die er nood aan hebben en onthaalt hen
op een warme en uitnodigende manier
Je ontvangt de jongeren, luistert naar hun vragen en begeleidt hen naar hulp. Je werkt dus
nauw samen met de teamleden die vanuit hun expertise instaan voor meer hulp.
Je kent de weg naar de partners in het zorgnetwerk indien nodig.
Je werkt in samenspraak en co- creatie met de jongeren een sterk en divers vrijetijdsaanbod
uit.
Je coördineert een aanbod in samenwerking met andere organisaties in Gent
Je werkt een aanbod uit dat aangepast is aan een breed publiek van jongeren
Je werkt samen met vrijwilligers en neemt daar een coachende rol in op
Je leidt de jongeren toe naar collega’s voor hupverlening indien nodig en werkt dus nauw
samen met het team
Je hebt een brugfunctie tussen de jongeren, de verschillende gemeenschappen en
organisaties in de buurt.
Je neemt deel aan de wekelijkse teamvergaderingen

Wij bieden






Een uitdagende job in een innovatief project
Een contract van bepaalde duur (1 jaar) voor een tewerkstelling aan 80%, met kans op
verlenging
Flexibele werkuren afgestemd op de werking
Een functie op bachelorniveau mogelijk, relevante anciënniteit wordt in aanmerking
genomen.
Tussenkomst woon-werkverkeer

Procedure
Stuur je motivatiebrief met CV vóór 13 november 2017 naar samantha.werthen@topuntgent.be
Vermeld in het onderwerp van je mail duidelijk "sollicitatie jongerenwerker OverKop".
De sollicitatiegesprekken gaan door in de week van 20 november 2017.
Meer informatie mogelijk vanaf 6 november bij samantha.werthen@topuntgent.be

