Groep INTRO vzw
zoekt een
Overkopmedewerker in Halle

In een OverKophuis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke
activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op
professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. We bouwen aan een
hulpverleningsaanbod “in huis”, zodat jongeren dicht bij hun leefwereld snel de nodige hulp kunnen
inschakelen. We bieden stille studeerplekken, instuifmomenten en georganiseerde vrije tijd
activiteiten aan. De bedoeling is om te komen tot een goede wisselwerking tussen de jongeren die
zelf hun bijdrage leveren aan de uitbouw van dit aanbod, en de jongerenwerker die dit faciliteert en
ondersteunt.

Een Overkophuis wordt bemand door een jongerenwerker die leuke activiteiten organiseert,
outreachend kan werken en ervoor zorgt dat deze plek voor en door jongeren vorm krijgt. Hij/zij
werkt samen met een hulpverlener van het JAC, die instaat voor professionele hulpverlening
wanneer daar nood aan is.
Ben jij klaar om het Overkophuis van Halle mee vorm te geven? Wil jij…
• Een activiteitenprogramma uitwerken en organiseren in samenspraak met de jongeren?
• Wekelijks 2 instuifmomenten in de vrije tijd van jongeren organiseren en in goede banen leiden?
• Outreachend werken en zowel georganiseerde als niet-georganiseerde jeugd bereiken?
• Jongeren op een laagdrempelige manier onthalen en warm welkom heten?
• Meewerken aan de bekendmaking en netwerking van het Overkophuis?
• Vrijwilligers zoeken en motiveren om het Overkophuis extra vleugels te geven?
Ben jij daarenboven snel beschikbaar?
Aarzel dan niet en stel je kandidaat!
Wie zoeken we?
• Je bent in het bezit is van een sociaal of pedagogisch diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig
door ervaring
• Je hebt affiniteit met kwetsbare doelgroepen en jongeren in het bijzonder en je gebruikt jouw
oplossingsgerichte coachingsvaardigheden en kennis van outreachend werken om het beste naar
boven te halen in jongeren en vrijwilligers.
• Je bent contactvaardig in verschillende talen en communiceert open en professioneel met je
collega's, beleidsmakers en lokale partners
• Je bent een verbindend figuur die mensen kan enthousiasmeren en betrekken en je vertrekt
steeds vanuit een oplossingsgerichte insteek
• Je bent flexibel en kan je ook makkelijk ‘s avonds of in de weekends werken
• Je werkt graag projectmatig en je brengt de praktische organisatie van activiteiten tot een goed
einde
Samen met medewerkers, partners en bedrijven maken we bij Groep INTRO werk van persoonlijke
groei. We doen dit via arbeid, vorming en begeleiding. Meer info op www.groepintro.be

Het AANBOD
• een contract onbepaalde duur
• 50% tewerkstelling, uitbreiding mogelijk in de andere projecten van Groep INTRO
• verloning volgens PC van de sociaal-culturele sector 329, barema B1C, maaltijdcheques en
hospitalisatieverzekering
• flexibel werken (tijds- en plaats onafhankelijk)
• recht op ADV-verlof
• een job in een dynamische en uitdagende werkomgeving in een betrokken organisatie
PRAKTISCH
• Kandidaatstelling ten laatste op 20 oktober 2021 met cv en motivatiebrief t.a.v.
virginie.bauveroy@groepintro.be én vicky.victor@groepintro.be
• Kandidaten die weerhouden worden, worden via e-mail uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
Deze gesprekken zijn gepland 22 oktober tussen 9 en 13u in J. Degelaenstraat 3-5, 1501
Buizingen.
• Starten: onmiddellijk
• Werklocatie: Halle
VRAGEN?
• Mailen naar vicky.victor@groepintro.be

