Vacature Projectmedewerker Creatief Ondernemersschap (4/5de)
De Moeve vzw is gevestigd in Lier, een stad met meer dan 35 000 inwoners. De Moeve
vzw organiseert activiteiten voor en door jongeren tussen 16 en 26 zoals het Broeihaard
Kunstenfestival, Pop-Up koor, Rise en Lokale Helden.
De Moeve vzw wil jonge mensen de mogelijkheid geven om zichzelf te zijn, hun talenten
te ontwikkelen, plezier kunnen maken, sociale contacten te leggen, uitgedaagd worden,
zichzelf te ontplooien, bijleren, succeservaringen te hebben en geïnspireerd te geraken.
Hiervoor willen we een pluralistische, open en veilige plaats voor individuen en voor
groepen creëren. De moeve vzw stimuleert het nemen van verantwoordelijkheid en
initiatief om op die manier bij te dragen aan de maatschappij.
Met dit project wil De Moeve alle ondernemende en creatieve jongeren stimuleren en
ondersteunen bij het realiseren van hun dromen. We zetten hiervoor in op het versterken
van hun organisatorische kwaliteiten en het betrekken van een sterk ondersteunend
netwerk.
De projectmedewerker maakt in samenspraak met jongeren een vrijtetijds programmatie
(workshops) op rond ’creatief ondernemerschap’ waarbij zowel creativiteit en
ondernemerschap breed kunnen worden geïnterpreteerd.
Rise een samenwerking met enkele sterke partners biedt inspiratie,
netwerkmogelijkheden en boeiende praktijkverhalen aan voor en door jonge
ondernemers.
Naast dit evenement dat jaarlijks plaatsvindt willen we het uitbreiden en aanvullen met
kleinere avonden doorheen het jaar.

Functieomschrijving als projectmedewerker
In nauw overleg met de coördinator en de raad van bestuur:
●
●
●
●
●
●
●
●

betrek je vrijwilligers actief bij de uitbouw en de uitvoering van de onderdelen van
het project.
stel je een kerngroep samen van jongeren die het gezicht worden van het project
en het inhoudelijk mee zullen sturen.
begeleidt je jongeren met het behalen van concrete doelstellingen in hun
persoonlijk traject.
zoek je naar synergie met andere projecten van De Moeve en partners.
bemiddel je tussen jongeren met een idee en partners of andere organisaties.
werk je de communicatie over het project uit.
zoek je actief mee naar extra middelen om het project te realiseren.
rapporteer je over het project aan stakeholders.

Volgende houding wordt verwacht:
●
●
●
●
●
●
●
●

je hebt een uitgesproken vertrouwen in het kunnen en het leerpotentieel van
jongeren.
je bent geëngageerd om met een brede doelgroep van jongeren aan de slag te
gaan.
je bent dynamisch, zelfstandig en creatief.
je bent bereid om te werken in de vrije tijd van jongeren (frequent avond en
weekendwerk).
je bent een teamspeler met een grote betrokkenheid naar de collega’s.
je bent gedreven om van de werking een succesverhaal te maken en durft
initiatief nemen.
je kan je houden aan een vooropgesteld budget.
je bent loyaal aan de organisatie en haar doelstellingen.

Volgende vaardigheden en kennis worden verwacht:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kennis van en inzicht in de leefwereld van jongeren.
Kennis van het werkveld: jeugd(huis)werk, cultuur(educatieve) sector,
ondernemerschap bij jongeren, creatieve economie, marketing van evenementen.
Het uitbouwen en onderhouden van een netwerk met verschillende partners.
Basiskennis van de werking van een vzw.
Jongeren kunnen motiveren en stimuleren.
Participatief werken: de doelgroep verantwoordelijkheid geven, ondersteunen,
motiveren en activeren.
Organisatiegericht werken: kunnen werken binnen en volgens de doelstellingen
van de organisatie.
In team kunnen samenwerken: actief informatie uitwisselen, zich houden aan
afspraken, initiatief en verantwoordelijkheid nemen.
Flexibel zijn: soepel kunnen overschakelen op verschillende taken en zich snel
kunnen aanpassen aan wisselende situaties.
Redactionele en administratieve vaardigheden: registratie, verslaggeving en
beperkt financieel beheer van de werkingsmiddelen.
Zelfstandig kunnen werken.
In het bezit zijn van een rijbewijs B is een zeer groot pluspunt.

Opleiding en relevante ervaring
●
●
●

Ervaring als vrijwilliger of ervaring met vrijwilligers.
Ervaring met het organiseren van activiteiten en evenementen
Ervaring met spreken voor een groep

We bieden:
●
●
●
●

Een leuke werkomgeving.
⅘de contract van bepaalde duur (tot en met 31 december 2023)
Verloning volgens barema’s (B1c) in de socioculturele sector. Indiensttreding
onmiddelijk of onderling overeen te komen.
Flexibele uurregeling (rekening houdend met mogelijk avond- en weekendwerk).

●
●
●

Kansen om opleidingen en vormingen te volgen in het kader van je job.
Een uitdagende job met zeer veel ruimte voor eigen initiatief.
Maaltijdcheques van 8 Euro

Procedure
●
●
●
●
●

Stuur je motivatiebrief en CV naar info@moeve.be, t.e.m. maandag 13 december
2021, 23.59 uur.
De geselecteerden ontvangen een leuke opdracht die thuis uitgewerkt dient te
worden. Deze zal tijdens de persoonlijke gesprekken besproken worden.
De gesprekken gaan door in de week van 20 december na 18u savonds.
Meer informatie over deze vacature is te bekomen via kenny@moeve.be
Plaats tewerkstelling: De Moeve vzw - burelen jeugdcentrum Moevement,
Aarschotsesteenweg 1, 2500 Lier.

