
Minus One vzw zoekt: 

Projectmedewerker/ jeugdwerker
Ondernemerschap (m/v/x) 3/ 5 VTE

Minus One vzw

Is een jongerencultuurcentrum, een laboratorium voor cultureel
experiment. Leer ons kennen op www.minus-one.be Bekijk ook onze
vacature voor ‘Projectmedewerker Artistieke Expressie’. 

RabotRabat

‘RabotRabat’ wil jongeren uit de Rabotwijk en Gent goesting doen krijgen om de handen
uit de mouwen te steken en te ondernemen. In verschillende projectonderdelen mikken
we  zowel  op  jongeren  uit  de  wijk,  potentiële  jonge  starters  als  jongeren  met  een
maatschappelijk  project.  Dit  project  is  een  samenwerking  tussen  Minus  One  vzw,
Samenlevingsopbouw,  MicroStart  en  Vzw  Jong.  Lees  meer  over  het  project  op  de
website. 

De job 

Je bent het aanspreekpunt voor het project ‘RabotRabat’. Samen met je collega’s en de
projectpartners zet je Minus One op de kaart als aanknopingspunt voor jongeren met
ondernemingszin. 
Je werft  deelnemers voor de verschillende projectfases met een bijzondere aandacht
voor jongeren uit de Rabotwijk. 
Je bent aanwezig in de wijk en spreekt gemakkelijk jonge bewoners aan. 
Je bouwt aan een relevant netwerk voor ondernemende jongeren, met aandacht voor
innovatieve en duurzame ideeën. 
Je  verzorgt  de communicatie  over  het  project  naar  je  collega’s,  partnerorganisaties,
jongeren en de buitenwereld. 
Je bouwt het project verder uit op basis van de doelstellingen van het project en de input
van de betrokken jongeren. 
Je  plant  en  organiseert  de  verschillende  fases  van  het  project  en  brengt  zowel
mondeling als schriftelijk verslag uit.

Jij

Je bent enthousiast en gedreven, je legt snel contacten en kan wervend communiceren.
Je bent gebeten door ondernemen, zowel door het creëren van economische kansen als
het tonen van maatschappelijk initiatief 
Je bent creatief en denkt out of the box.
Je bent bereid om ‘s avonds en in het weekend te werken
Je kan zelfstandig plannen en werken en neemt graag initiatief.

http://www.minus-one.be/


Je hebt aandacht voor participatie en diversiteit. 
Je  hebt  voeling  met  de  Rabotwijk,  relevante  ervaring  met  buurtgerichte  en/of
jongerenprojecten, of ervaring met jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.
Kennis van de Turkse, Slavische en/of Arabische talen strekt tot aanbeveling 

Wij 

Je komt terecht in een jong team en een dynamische werkomgeving. 
Je krijgt de kans om mee je stempel te drukken op een groeiende organisatie. 

Kantoorruimte dicht bij het centrum van Gent. 
Onkostenvergoeding en vergoeding voor woon-werkverkeer. 

Wij bieden een deeltijdse job (3/ 5 VTE) van onbepaalde duur. Barema B1C, relevante
anciënniteit te bespreken. Contactpersoon voor deze vacature: naomi@minus-one.be 

Procedure

Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 30 november 2016 naar rabotrabat@minus-one.be 
Kandidaten ontvangen binnen de twee weken bericht over hun kandidatuur. 
Kandidaten die worden geselecteerd voor een gesprek ontvangen een casus om voor te
bereiden en mondeling te presenteren tijdens het gesprek. 

Gesprekken zullen doorgaan op maandag 12 december van 13u tot 20u
Vormt dat voor jou een probleem? Laat het even weten in je mail. 

Kandidaten die niet worden weerhouden kunnen schriftelijke feedback vragen. 
We hebben momenteel 2 vacatures lopen, we moedigen kandidaten aan om een keuze
te maken tussen beiden. 
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