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 Vacature  
Jongerenwerker/Projectverantwoordelijke  

(m/v/x) 

Vlaanderen en Brussel 
voltijds - onbepaalde duur  

 
GLOBELINK WERFT EEN NIEUWE JONGERENWERKER/PROJECTVERANTWOORDELIJKE AAN. OM DE STEM VAN  

JONGEREN LUIDER DAN OOIT TE LATEN KLINKEN. OM DE ACTIES VAN JONGEREN TE LATEN NAZINDEREN. 
OM EEN BLIIJVENDE BROEDPLAATS VAN IDEEËN EN EXPERIMENTEN TE ZIJN, DIE ZOWEL HIER ALS ELDERS, 
NU EN LATER, HUN EFFECT NIET MISSEN. 
ALS MEDEWERKER (M/V/X) MAAK JE DEEL UIT VAN ONS TEAM. JE HEBT EEN HART VOOR PARTICIPATIEVE 

METHODIEKEN EN JONGEREN. JE BENT ZELFKRITISCH. JE WENST MEE RICHTING TE GEVEN AAN DE 

ORGANISATIE EN JE HOUDT VAN DE AFWISSELING TUSSEN ACTIE EN REFLECTIE. JIJ BENT 

VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEDENKEN, OPSTARTEN EN BEGELEIDEN VAN LOKALE, PARTICIPATIEVE 

PROJECTEN VOOR EEN DIVERSITEIT AAN JONGERENGROEPEN IN VLAANDEREN EN BRUSSEL.  
OP ONZE WEBSITE EN SOCIAL MEDIA VIND JE VOORBEELDEN VAN MOGELIJKE PROJECTEN WAARBIJ JE 

BETROKKEN ZAL ZIJN.  
  
Je bent een geschikte kandidaat voor deze job  

- als je op een kwaliteitsvolle en gedreven manier sessies aan jongeren begeleidt met een 
open begeleidingshouding, 

- als je vlot overweg kan met een divers jongerenpubliek, 
- als je graag participatieve methodieken bedenkt,  
- als je gebeten bent door het vertalen van complexe maatschappelijke thema’s op maat van 

een jong publiek,  
- als je vlot kan communiceren en samenwerken met verschillende partnerorganisaties 

(lokale overheden, jeugdwerkers, zelforganisaties, vrijwilligers, soc-cult. organisaties,…), 
- als je bereid bent tot veelvuldig avondwerk en weekendwerk. Globelink is jeugdwerk, onze 

projecten spelen zich dus grotendeels af in de vrije tijd van jongeren. 
- als je planmatig en zelfstandig kan werken, 
- als je inzicht hebt in projectmanagement (bedenken, opstarten en uitvoeren van projecten), 
- als je graag nieuwe projecten bedenkt samen met jongeren. 

 
Je bent een geschikte kandidaat voor Globelink   

- als je gek en geniaal bent, 
- als je opleeft van het werken met jongeren en je hen graag aanspreekt en 

enthousiasmerend mee neemt in het verhaal van Globelink,   
- als je van aanpakken weet en niet bang bent om initiatief te nemen. Je bent zowel dromer 

als denker, maar in de eerste plaats een doener.  
- als je ervaring hebt in het jeugdwerk (als vrijwilliger of professioneel), 
- als je graag onderweg bent naar jongerengroepen met het openbaar vervoer, 
- als verbinding zoeken tussen mensen, organisaties en projecten jouw ding is. 

 
Globelink biedt je daarvoor 

- een voltijds contract (38u) 
- een contract van onbepaalde duur 
- verloning: 

o brutoloon volgens PC 329 barema B1C (https://www.sociare.be/files/211001-N-
Loonbaremas-soc-cultureel-werk-enz.pdf -> pagina 3, kolom B1c)  

o maaltijdcheques van 5,57 euro per gewerkte dag 
o gratis abonnement voor Cambio (autodelen) 
o volledige terugbetaling van treinabonnement (woon-werkverkeer) 

- een dynamische, stimulerende werkomgeving 
- een werkplaats met alle toebehoren te Brussel, Onderwijsstraat 126b, vlakbij het 

Zuidstation in Brussel. 
 

https://www.sociare.be/files/211001-N-Loonbaremas-soc-cultureel-werk-enz.pdf
https://www.sociare.be/files/211001-N-Loonbaremas-soc-cultureel-werk-enz.pdf
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Globelink wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook 
geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of 
beperking. 
 
 
Procedure 

1. Een enthousiaste motivatiebrief en jouw CV worden ten laatste tegen woensdag 26 januari 
om 12u via mail verwacht op jobs@globelink.be.   

2. Een eerste schriftelijke proef met kennismakingsgesprek in de week van 31 januari.  

3. Een tweede, uitgebreide gesprek in de week van 7 februari.  

 

De startdatum voor deze job is eind februari 2022. Een andere datum is in onderling overleg 
bespreekbaar.  
 
Voor meer informatie in verband met deze betrekking kan u contact opnemen met Mathijs Wouters 
via mathijs@globelink.be . 
 

 

Kerntaken Globelink 
 
Jeugddienst Globelink ontwikkelt, organiseert en begeleidt heel wat projecten voor 16+’ers 
uit alle hoeken van Vlaanderen en Brussel.  We stimuleren jongeren om na te denken over én 
deel te nemen aan de opbouw van een duurzame en rechtvaardige samenleving.  We zijn een 
rasechte jeugdwerkorganisatie en gaan aan de slag met methodieken en werkvormen die 
uitdagend, plezant en groepsbindend zijn.  
 
Wat we doen begint en eindigt bij jongeren. Met onze participatieve aanpak bereikten we 
tot nu toe jaarlijks meer dan 2200 jongeren en realiseerden we meer dan 15.000 
deelnemersuren. Dit met projecten waarin jongeren aan het roer staan: zij bepalen thema’s, 
methodes, acties en samenwerkingen. Het begint dus altijd bij jongeren, maar het eindigt voor 
Globelink ook bij hen: niet wij, maar de jongeren nemen het woord in Vlaanderen, Brussel, 
België én zelfs Europa.  
 
Jaarlijks organiseren we een twintigtal projecten. Deze projecten zijn divers zowel qua 
thematische insteek en als methodiek. Met KRAS gaan jaarlijks 625 jongeren in debat over een 
maatschappelijk thema, verspreid over meer dan 20 groepen over heel Vlaanderen en Brussel. 
Dit project zouden we niet kunnen realiseren zonder de honderd begeleiders die zich elk jaar 
opnieuw vrijwillig inzetten. Thema’s die de laatste jaren aan bod kwamen, zijn: migratie, bezit, 
klimaat, identiteit en ongelijkheid. Met een resem andere projecten zoals Tous Aan Tafel 
(ontmoeting tussen nieuwkomers en niet zo nieuwkomers), Gamechangers (duurzame 
speelkansen), Let’s Identify (gender en identiteit), SDG Caching (Brussel en SDG’s), 9XXX 
Toeren (mobiliteit) en Vangst van de Dag (jongeren die de publieke ruimte vormgeven) gaan 
we langs bij jongeren in hun leefwereld. We denken na over wat anders kan in hun omgeving, 
hun eigen handelen en dagen hen uit om actie te ondernemen in de publieke ruimte. Bekijk 
www.globelink.be om de diversiteit van thema’s, projecten en jongeren te ontdekken.  
 
Jeugddienst Globelink staat bekend als expertiseorganisatie op vlak van participatieve 
procesbegeleiding met jongeren rond maatschappelijke thema’s. We krijgen vele en diverse 
vragen over projectmatige samenwerkingen, maar evenzeer op het vlak van ondersteuning of 
het delen van expertise. We zoeken deze samenwerkingen ook zelf op. Samen met organisaties 
uit het jeugdwerk, Noord-Zuidbewegingen, cultuur- en milieubewegingen gaan we voor een 
samenwerking waarin we garanderen dat jongeren hun eigen zeg kunnen doen, zonder dat ze 
een standpunt opgelegd krijgen. Deze samenwerking moet voor alle spelers duurzame 
leerkansen bieden, qua doelgroep, thema en methodologie. 
 

Benieuwd naar onze plannen voor 2022-2025? Onze beleidsnota kan je hier lezen. 

mailto:jobs@globelink.be
mailto:mathijs@globelink.be
http://www.globelink.be/
https://ceac9f9a-f61e-4ecb-b235-abf7bbecdd69.filesusr.com/ugd/d57791_d7fb03d7b3af48358c02bebbf684e679.pdf

