
 

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 is op zoek naar een: 

Jongerenhulpverlener            Halle (voltijds) 

CAW Halle-Vilvoorde wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, 
origine of geaardheid en de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 

Wat doe je als jongerenhulpverlener ?  

• 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; 

• Je voert professionele gesprekken met hen en hun context; 

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

• Je geeft vorming aan groepen, stelt het JAC voor en draagt onze visie en werking mee uit; 

• Je gaat de straat op om het JAC in onze regio bekend te maken en op de kaart te zetten; 

• Je neemt actief deel aan structureel en inhoudelijk overleg; 

• Je bent al thuis of bereid expertise op te bouwen binnen de thema’s psychisch welbevinden, relaties en 
familiaal geweld. 

Wie ben jij ?  

• Een hulpverlener in hart en nieren met JAC-DNA  

• Je bent creatief met een stevige dosis lef, een goed gevoel voor humor en helemaal mee met jongeren en hun 

leefwereld. 

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

• Je hebt ervaring met het aangaan van individuele begeleidingsgesprekken; 

• Moeilijke vragen en verontrustende verhalen schrikken je niet af; 

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

• Je bent er niet bang van in de spotlight te gaan staan om promo te voeren voor het JAC; 

• Je gelooft met hart en ziel in de visie en werking van het JAC en draagt die op die manier uit;  

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

• Je kent de sociale kaart in onze ruime regio Halle-Vilvoorde; 

• Je bent handig met sociale media (Instagram, Tik Tok,..) en courante PC-toepassingen (Word, Excel, Outlook); 

• Je trekt je uit de slag in het Engels en het Frans. Meer talen zijn altijd een plus; 

• Je bent mobiel zodat je je flexibel en frequent kan verplaatsen in onze uitgebreide regio. 

Wat bieden wij je aan ?  

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

• Een enthousiast, leuk en dynamisch team; 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur;  

• 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 Halle, 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 uiterlijk op 31/10/2021. Elke sollicitatie wordt met zorg gescreend en de 
weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. 
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