
 
 

 

Coördinator JH Zenith vzw 

Functieomschrijving 

De coördinator is het aanspreekpunt voor de klanten, partners, medewerkers en beheert de 
dagelijkse werking in het jeugdhuis. Gezien deze werking grotendeels draait op de effort van 
vrijwilligers, draagt de coördinator een goede verstandhouding met de medewerkers hoog in 
het vaandel. 

 

Profiel 

- Je hebt een basisopleiding in het domein van het maatschappelijk of sociaal-
cultureelwerk of ervaring gelijkgesteld aan dit niveau. 

- Je kan zelfstandig werken en bent in staat te netwerken. 
- Je bent een teamspeler. 
- Je hebt affiniteit met de leefwereld van jongeren. 
- Je hebt aandacht voor participatie en inspraak van jongeren. Je ziet kansen om mee 

aan de slag te gaan in het verhaal van jongeren. 
- Regelmatig avond- en weekendwerk schrikt jou niet af. 
- Logistieke taken schrikken je niet af. 

 

Jobgerelateerde competenties 

- Doelgericht netwerken met nuttige partners. 
- Activiteiten opzetten samen met de doelgroep. 
- Continuïteit creëren binnen de ledenwerving. 
- Eigen concepten en ideeën realiseren en samen met de vrijwilligersploeg en collega’s 

uitwerken. 

 

Persoonsgebonden talenten/competenties 

- Je communiceert relevante informatie spontaan en op een duidelijke manier naar de 
betrokken collega’s. 

- Je bent flexibel en hebt geen 9-tot-5-mentaliteit. 
- Je bent rationeel en empathisch. 
- Je kan functioneren onder veranderlijke situaties. 
- Je kan goed plannen. 
- Je hebt een grote dosis doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidszin. 

 

 



 

Takenpakket 

- Logistieke taken 
- Je organiseert samen met de  jongeren groepsversterkende activiteiten. 
- Je begeleidt klanten die de zaal huren van A tot Z met het organiseren van hun event. 
- Je houdt contact met verschillende stakeholders en zet deze in wanneer dit relevant 

is voor bepaalde activiteiten. 
- Je analyseert de wensen en noden van jongeren in en rond Dendermonde. 

 

Aanbod 

- Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur  
- Verloning volgens PC 329.01  
- Woon-werkvergoeding  

 

Extra 

Rijbewijs B + eigen auto zijn een pluspunt 

 

Interesse? 

Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar rvb@jhzenith.be 


