Met 22 000 leden in 260 afdelingen is KLJ een van de 4 grote jeugdbewegingen in Vlaanderen en Oost-België. Als
jeugd- en jongerenbeweging streeft KLJ naar een leuke, kwaliteitsvolle werking voor iedereen van 6 tot 35 jaar. We
doen dit in een landelijke omgeving, vanuit een dorpsgevoel en een eigentijdse christelijke inspiratie. Samenkomen
en/of -spelen in groep zorgt ervoor dat KLJ'ers sterker worden als persoon en als groep. Door onze werking willen we
ook een meerwaarde betekenen voor de hele maatschappij.
Voor de versterking van het KLJ team zijn we nu op zoek naar een:

Pedagogisch medewerk(st)er (m/v/x)
Regio West- en Oost-Vlaanderen
Functie-inhoud :
•
•
•
•
•

Je coacht, ondersteunt en begeleidt plaatselijke KLJ-afdelingen in West- en Oost-Vlaanderen resultaatsgericht;
Samen met de regionale voorzitter en ondervoorzitter ben je verantwoordelijk voor het regionaal beleid van de
regio West-Vlaanderen.
Je ondersteunt en motiveert vrijwilligers die werken rond zingeving en bent bereid om je in dit thema te
verdiepen.
Je ondersteunt en motiveert vrijwillige medewerkers en bestuursleden;
Je participeert beleidsmatig aan de regionale en nationale werking van KLJ en ontwikkelt je tot expert voor de
volledige beweging binnen een aantal domeinen.

Profiel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en kan inhoudelijk meedenken;
Als coach kan je mensen en groepen mensen in beweging zetten;
Je werkt graag zelfstandig en met ruime verantwoordelijkheid;
Je hebt een sterke visie op het uitbouwen van een thema , kan die vertalen in een strategie en je kan prioriteiten
stellen om uiteindelijk tot je doel te komen.
Ervaring in het bovenlokale jeugdwerk en / of een attest ‘instructeur in het jeugdwerk’ vormen een bijkomende troef;
Zowel pas afgestudeerden als mensen met enige werkervaring komen in aanmerking;
Je beschikt minimaal over een bachelorsdiploma;
Je hebt een rijbewijs B
Je bent flexibel beschikbaar en bereid tot zeer frequente avond- en weekendprestaties (gemiddeld 3 avonden
per week en prestaties tijdens 1 op 2 weekends).

Je hebt affiniteit met de West-Vlaamse jeugbewegings- en jongerencultuur.
Werkgebied: Je werkt voornamelijk in de regio’s West- en Oost-Vlaanderen.

KLJ biedt :
•
•
•
•
•
•

Een zeer gevarieerde, ruime en leuke job met verantwoordelijkheden in een jonge, dynamische werkomgeving;
Ruime vormings- en ontwikkelingskansen;
Een competitief verloningspakket en interessante extralegale voordelen (dertiende maand, maaltijdcheques);
Een bedrijfswagen, laptop en smartphone;
Plaats van tewerkstelling: Deinze en (sporadisch) Leuven
Indiensttreding: overeen te komen; bij voorkeur op 1 augustus 2019.

Interesse :
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Isaak Dieleman, voorzitter KLJ, 0472 43 16 47, voorzitter@KLJ.be of Gino
Van Moer, teamverantwoordelijke team Deinze, 0472 42 43 38, gino.vanmoer@klj.be.

Solliciteren doe je door je sollicitatiebrief en curriculum vitae te sturen naar selecties@KLJ.be en dit ten laatste op
26/05/2019. Je ontvangt kort nadien een e-mail met de nodige uitleg over de selectieprocedure. De eerste
gesprekken zijn gepland op 6 juni (de hele dag) en 11 juni (in de voormiddag). Gelieve deze data alvast vrij te
houden.

