Het lokaal bestuur Affligem heeft een tijdelijke vacature voor:

“JEUGDCONSULENT(E)” (M /V/X)
1 voltijdse functie  niveau B1-B3  contractueel
JOBINHOUD: Je organiseert en coördineert alle jeugd gerelateerde projecten en evenementen binnen de
gemeente * je geeft het jeugdbeleid mee vorm en verdedigt de stem van de jongeren op alle niveaus van de
gemeente * je ondersteunt de jeugdverenigingen en zoekt mee naar mogelijkheden voor jongeren om zich in
onze gemeente volop te ontplooien * je zorgt voor een heropleving van het Affligemse jeugdhuis en speelt
hier een actieve rol * je zorgt mee voor een fijn vakantieaanbod voor onze kinderen en jongeren *
Ben je overtuigd van de mogelijkheden van de jeugd en wil jij hen vertegenwoordigen? Solliciteer dan snel !
PROFIEL: Je bent een creatieve duizendpoot die zijn/haar werk goed kan organiseren * je kan
probleemoplossend werken, zowel zelfstandig als in teamverband * je kan constructief omgaan en
samenwerken met beleidsmakers, jeugdverenigingen en individuele kinderen en jongeren * je vindt het fijn
om de weekends en vakanties tussen de jeugd te staan op het terrein * je bent klantvriendelijk, flexibel,
communicatief vaardig en je weet de doelgroep te motiveren.
VEREISTEN: Je hebt een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld. * ervaring in het jeugdwerk is een
pluspunt * je wordt weerhouden na een selectiegesprek * je bent in het bezit van een rijbewijs B.
WIJ BIEDEN: tijdelijke voltijdse job * verloning niveau B1-B3 (basisjaarsalaris á 100%: B1: min. € 17.300,
zonder anciënniteit – B3: max. € 29.150 * beroepsrelevante dienstjaren in overheidssector worden integraal
in aanmerking genomen evenals beroepsrelevante ervaring uit de privé-sector/onderwijs * het salaris wordt
aangevuld met vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques (€8), fietspremie, een flexibele en
aantrekkelijke vakantieregeling, ruime opleidingsmogelijkheden * vervangingsovereenkomst van
contractuele betrekking voor de duur van 1 jaar maar met mogelijkheid tot verlenging. Met loopbaanperspectieven voor kandidaten die slagen in een selectie.
Ook laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot deze selectie, als ze met hun kandidatuur een bewijs
voorleggen dat ze laatstejaarsstudent zijn.

Interesse ? Informatie over de jobinvulling, de functiebeschrijving … kan je lezen op onze website
www.affligem.be. Je kan deze eveneens aanvragen op de Dienst Personeelszaken, dhr. Luc Van de Putte
(tel: 053-64 00 53 of mail Personeelsdienst@affligem.be)
Stuur je kandidatuur ten laatste op vrijdag 27 augustus 2021 naar het Lokaal Bestuur Affligem, (Dienst
Personeelszaken), p/a Bellestraat 99 te 1790 Affligem. Je kandidatuur, steeds vergezeld van de nodige
documenten, kan eveneens worden gemaild naar voormeld emailadres of persoonlijk worden afgegeven
aan de onthaalbalie van het Lokaal Bestuur.

