
JEUGDHUIS DE VONK ZKT. 
JEUGDHUISWERKER
100% - Bepaalde duur (6 maanden)

DE VONK?

De Vonk is een open huis in het hartje 
van Geel. Een plek waar je kan hangen, 
feesten, jezelf kan zijn maar ook kan 
bijleren, organiseren en experimente-
ren, ondernemen. 

Als enige jeugdhuis in de stad richten 
we ons op jongeren in en rond Geel 
tussen 14 & 30 jaar. De Vonk is in de 
eerste plaats een ontmoetingsplek. We 
zijn een open jeugdhuiswerking (met 
bar en evenementenzaal) waarin jon-
geren het voortouw nemen. Er zijn 
café-avonden, feesten, stra�e activitei-
ten en uitstappen,... In de zomer ver-
huist de werking naar buiten en is er 
een zomerbar gerund voor en door 
jongeren met ondersteuning van een 
jeugdhuismedewerker. 

De Vonk is ook de uitvalsbasis van twee 
stra�e werkingen. Met Plateau dagen 
we jonge artistiekelingen uit, coachen 
hen, fixen we toonkansen en bieden 
we creatieve workshops en cursussen 
aan. Plateau heeft in huis ook een op-
name-studio en deejaylab. 

Broeikas doet jonge ondernemers 
groeien. We coachen jongeren op maat 
om van hun passie (vaak ontdekt in De 
Vonk) of idee een onderneming te 
maken. In onze broeikas krijgen ze on-
dersteuning, kansen om hun onderne-
merskills bij te schaven en ontmoeten 
ze andere jonge ondernemers in de 
co-workspace die een plek kreeg 
boven het jeugdhuis. 

Kortom, De Vonk is een plek voor en 
door jongeren, ondersteund door 
super enthousiast beroepskrachten! En 
laat dat laatste net zijn waar we naar op 
zoek zijn. We zoeken een jeugdhuis-
werker met véél goesting die ons team 
komt versterken.



WAAR ZIJN WE NAAR OP ZOEK?

Je bent eindverantwoordelijke voor de jeugdhuiswerking: 
Je volgt de kerngroep van vrijwilligers op (o.a. kernvergadering,  
 dagelijkse contacten)
Je zorgt samen met jongeren voor een programmatie van   
 activiteiten en evenementen en de uitvoering ervan
Je zorgt samen met vrijwilligers voor de openingen tijdens de  
 week en in het weekend
Je beheert de barruimte en zaal (van kassabeheer, stock tot orde  
 en onderhoud)
Jongeren begeleiden en ondersteunen in hun (zotte) ideeën zit  
 in je bloed
Je kan een vrijwilligersbeleid bijsturen en in de praktijk brengen
Je bent het aanspreekpunt voor vrijwilligers, ouders en   
 betrokken partners
Je bent enthousiast om in de vrije tijd van jongeren te werken  
 en af en toe dus ‘s avonds en tijdens het weekend
Je hebt kaas gegeten van online communicatie op maat van  
 onze doelgroep
Events kunnen organiseren is een plus
Ervaring hebben met het werken van vrijwilligers is een   
 pluspunt
Je ondersteunt je collega’s bij Broeikas en Plateau

WAT VERWACHTEN WE?

Enthousiasme en dit weten over te brengen op jongeren
Je vindt zelfstandig je weg in een flexibele en inhoudelijke   
 uitdagende job
Je steekt graag de handen uit de mouwen
Je hebt voeling met de leefwereld van onze doelgroep
Interesse in alles wat er bij het jeugdhuis kan horen
Goed in een team kunnen functioneren
Af en toe werken tijdens de avond of weekend schrikt je niet af
Op een vlotte manier contacten kunnen leggen met jongeren  
 en partners
Geloof in élke jongere

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN?

Een contract van 100%, bepaalde duur (6 maanden) met kans op 
verlenging
Datum in dienst: zo snel mogelijk
Verloning volgens PC 329.01, barema B1c



PROCEDURE

Stuur je sollicitatiebrief met cv ten laatste op woensdag 7/04/21 
naar niele@jeugdhuisdevonk.be. 

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste 
sollicitatiegesprek op 14/04/21. Een eventueel tweede gesprek 
wordt later afgesproken. 

Voor eventuele vragen over de vacature kan je bellen naar Niele 
0499 10 38 83.

Meer info: 

www.jeugdhuisdevonk.be
www.facebook.com/jeugdhuisdevonk
www.instagram.com/jeugdhuisdevonk


