
Het JAC is de jongerenwerking van CAW Halle-Vilvoorde. We bieden hulp aan elke jongere die daar nood aan 

heeft en zoeken samen met hen naar oplossingen.  

CAW Halle-Vilvoorde, met zetel te Asse, is een door de Minister van Welzijn erkend Centrum Algemeen 

Welzijnswerk actief in de eerstelijnszones AMALO, BRAVIO, Druivenstreek, Grimbergen, Pajottenland en 

Zennevallei en door uitbreiding van middelen op zoek naar een: 

Jongerenhulpverlener           - regio Vilvoorde 100% 
CAW Halle-Vilvoorde wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, gender, 

origine of geaardheid en de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 

 

Wat doe je als jongerenhulpverlener?  

Je stapt in een ESF-project met als doelstelling kwetsbare jongeren te begeleiden en hen toe te leiden naar werk of 
opleiding. Je gaat hierbij laagdrempelig en op maat van de jongere aan de slag samen met andere professionele 
partners. Je vormt samen met de collega’s van Groep Intro, Arktos, Emino en VDAB een goed geoliede machine, 
waarbij ieder zijn of haar expertise inzet om jongeren op verschillende levensdomeinen integraal te begeleiden. Je 
maakt echt contact, werkt drempels weg en zorgt mee dat jongeren hun pad kunnen uitstippelen in deze wereld.  

• Binnen dat project is jouw specifieke opdracht:  
- Samen met de collega’s van bovenstaande partners zet je je schouders onder de opstart van het project. 

Je netwerkt, overlegt en zet in op bekendmaking zowel naar jongeren als naar andere netwerkpartners en 
lokale besturen toe;  

- Je gaat op een laagdrempelige manier, vindplaatsgericht en outreachend aan de slag om jongeren te 
bereiken; 

- Je begeleidt jongeren en jongvolwassenen naar een meer autonoom functioneren op sociaal, 
emotioneel, materieel en financieel vlak. Je gaat naast hen staan en stippelt samen een integraal traject 
uit;  

- Binnen het project ben jij als JAC-medewerker degene die aan de slag gaat met de vragen rond het 
welzijn van de jongeren, vaak rond psychosociale thema’s en problemen thuis of integrale  
woonbegeleidingen;  

- Je werkt samen met andere partners binnen de hulpverlening om aan jongeren (en hun gezin) de juiste 
hulpverlening te bieden; 

- Je zorgt voor een correcte administratieve afhandeling van de dossiers en neemt actief deel aan 

structureel en inhoudelijk overleg. 

• Je bent daarnaast verbonden aan de andere collega’s van het JAC-team Vilvoorde-Tervuren, neemt met 

hen deel aan intervisie-momenten, vormingen en werkvergaderingen, en organiseert en trekt mee de 

preventieve activiteiten.  

Wie ben jij ?  

• Een hulpverlener in hart en nieren met JAC-DNA;  

• Je hebt een stevige dosis lef, bent creatief, hebt een goed gevoel voor humor en durft wat buiten bestaande 

kaders te denken;   

• Voor dit project is het een meerwaarde om rond het werken met kwetsbare jongeren al een eerste stage-of 

werkervaring achter de rug te hebben. Het is vooral belangrijk om voeling te hebben met hun leefwereld;  

• Je maakt heel gemakkelijk contact, zowel met jongeren als met netwerkpartners;  

• Je hebt een sterke preventiereflex; je kan signalen oppikken en omzetten naar actie en behoudt het overzicht 
van waar je mee bezig bent;  

• Je hebt minimaal een bachelor in een menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring; 

• Complexe vragen of verontrustende verhalen schrikken je niet af; 

• Je kan met groepen werken, kent iets van groepsdynamiek en geeft graag vorming; 

• Je kan zelfstandig werken en je kan jezelf in een team positioneren; 

• Je hebt zicht op de werking van het algemeen welzijnswerk;  

• Je bent handig met sociale media (Instagram, Facebook, Tik Tok,..) en het Office-pakket; 

• Je trekt je zeker uit de slag in het Frans en Engels. Meer talen zijn absoluut een pluspunt; 



• Je bent mobiel zodat je je flexibel kan verplaatsen in onze uitgebreide regio. Vooral naar Meise, Grimbergen 
en Zaventem zitten er frequente verplaatsingen in je takenpakket. 

Wat bieden wij je aan ?  

• Een boeiende job met veel ruimte voor creativiteit, groei en professionele ontplooiing;  

• Een enthousiast, leuk en dynamisch team zowel bij het JAC als bij het projectteam; 

• Een voltijds contract van bepaalde duur voor 1 jaar, waarschijnlijk te verlengen tot eind 2023.    

• Verloning volgens PC 319.01, barema B1C met gelijkstelling van relevante beroepservaring; 

• Extralegale voordelen: laptop, hospitalisatieverzekering, omniumverzekering voor dienstverplaatsingen en 
een uitgebreid opleidingsaanbod 

• Interessante verlofregeling: 8 extra verlofdagen en VIA-dagen vanaf 35 jaar; 

• Plaats van tewerkstelling is voornamelijk de zorgregio Vilvoorde, werkverplaatsingen worden vergoed. 
 
Ben jij de JAC-persoon die we zoeken ?  
Laat ons dan weten waarom jij de geknipte persoon bent door je motivatie en CV door te sturen naar 
rekrutering@cawhallevilvoorde.be. Elke sollicitatie wordt met zorg gescreend. Zodra er een aantal sollicitaties 
binnenkomen, worden gesprekken ingepland. Wees er dus snel bij. Uiterste sollicitatiedatum is 21/6. Opstart wordt 
zo snel mogelijk voorzien.  
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